
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



ค าน า 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 
แก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด นอกจากนี้แล้วยังต้องพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนการศึกษาฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชาฯ 
และระดับส่วนการศึกษาฯ ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการประจ า ตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ จัดท าโดยคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  สภาคณาจารย์ฯ และหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษาฯ ร่วมก าหนด
แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของท้ังระดับ
แผนงานและโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. สภาคณาจารย์ฯ 
หน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษาฯ และคณาจารย์ ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน          
ปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นอย่างดี  

 
 
                                            พลตรี   

                                                   (สิทธา   สาริบุตรานนท์) 
                               ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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บทน า 
 
กล่าวโดยทั่วไป 
 แผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ สภาคณาจารย์ฯ และหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษาฯ ตามแนวทางของ
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔       
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๓๑ แผนงาน ๙ โครงการ และ ๙๕ กิจกรรม ซึ่ง สกศ.รร.จปร. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับของ สกศ.รร.จปร.
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปรัชญา 
สกศ.รร.จปร. ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระราชด ารัสฯ ในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย  เมื่อวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า 

....การทหารนั้น ท่ีจะส าเร็จไปได้ก็โดยท่ีมีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมี
พลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ท่ีจะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถ
จะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ ท่ีจะน าไปสู่
ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจาก
โรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง  เพราะฉนั้นเจ้าท้ังหลายจงต้ังอุสาหะ  พยายามในการเล่าเรียน
วิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการท่ีจะท าน่าท่ีซึ่งส าคัญท่ีสุด  ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็น
การฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าท่ีป้องกันความอิสระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอน
ของเรา… 

จากแนวพระราชด ารัสฯ ได้น าสู่การก าหนดปรัชญาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กล่าวคือ 
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างผู้น า ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์ความรักชาติ” 



๒ 

 
ปณิธาน 
 ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  
 “ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด  ให้พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีความเป็นผู้น าท่ีโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัย กล่าวโดยสรุป คือ  
 “รวมศักยภาพของ สกศ.รร.จปร. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 
เอกลักษณ์  
 สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือตามท่ี รร.จปร. ก าหนดคือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 
 
อัตลักษณ ์
 สกศ.รร.จปร. ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ท่ีได้ก าหนดให้ นนร. “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ 
นักพัฒนา ท่ีมีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
นายทหารสัญญาบัตร และสามารถพัฒนาไปสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

๒. ให้ความรู้ระดับอุดมศึกษาแก่บุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
๓. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบ วินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ภารกิจ  

สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าท่ีให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่
นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด 

 
 
 
 



๓ 

 
 
โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 

ตามค าส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี ๓/๖๓ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งท่ี ๑) ลงวันท่ี 
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วน
ราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ และอัตราการ
จัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ รร.จปร. ก าหนดให้ สกศ.รร.จปร. มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา
อบรมแก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยขึ้นตรง จ านวน ๑๑ กองวิชา             
๑ กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
               โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกก าลังพล 
แผนกฝึกศึกษาและกิจการพลเรือน 
แผนกบริหารการศึกษา 
แผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลงับ ารงุ 
ส านักงานวิจัย  
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
 

แผนกธุรการ 
แผนกเตรียมการ 
แผนกบัณฑิตศึกษา 
 
แผนกฝึกศึกษาและกิจการพลเรือน 
แผนกบริหารการศึกษา 
แผนกโครงการงบประมาณและส่ง
ก าลังบ ารุง 
ส านักงานวิจัย  
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
 

ส่วนการศึกษา 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 

 

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

กองวิชาฟิสิกส์ 
 

กองวิชาประวัติศาสตร ์

กองวิชาเคมี 
 
กองวิชาอักษรศาสตร ์

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สภาคณาจารย์ 



๕ 

 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หัวหน้าแผนกธุรการ 

 หัวหน้าแผนกเตรียมการ

เตรียมการ 

 

หัวหน้าแผนกบัณฑิตศึกษา 

 

ผู้อ านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 

 ผู้อ านวยการกองวิชาฟิสิกส์ 
 
ผู้อ านวยการกองวิชาเคมี 
 
ผู้อ านวยการกองวิชาอักษรศาสตร ์

ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ 

ผู้อ านวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ผู้อ านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษาฯ 

หัวหน้าแผนกก าลังพล 
หัวหน้าแผนกฝึกศึกษาและกิจการพลเรือน 
 หัวหน้าแผนกบริหารการศึกษา 
 หัวหน้าแผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง
บ ารุง 
 
หัวหน้าส านักงานวิจัย  
 หัวหน้าศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
 



 

  ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  



 

  ๗
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๓๑ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์
รักษา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ การเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๑. แผนงานการเทิดทูนและถวายพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 

๒. แผนงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

โครงการ การจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเจริญ พระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา 
๒ เมษายน ๒๕๖๕ และการแนะน าโครงการ
หอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร .จปร . ใน
พระราชด าริ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราช
กุมารี ครั้งที่ ๕ 

 
 
 

 



 

  ๘ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์
รักษา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ การเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ (ต่อ) 

๒. แผนงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และพระบรมวงศานุวงศ์ (ต่อ) 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการขยายผลและ
เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ 

๓. แผนงานขยายผลและเผยแพร่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ตามแนวทาง/โครงการตามพระราชด าร ิ

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ของ รร.จปร. ในการด าเนินการตาม
แนวทาง/โครงการตามพระราชด าร ิ

๔. แผนงานส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

การด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าว
พระราชทาน รร.จปร. 

กลยุทธ์ที่ ๔ ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
ตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นการ
หมิ่นและละเมิดสถาบันฯ และรายงาน
การกระท าผิดให้กองทัพบกรับทราบ         

๕. แผนงานตรวจสอบบุคลากรล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

การส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การตรวจสอบเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ที่บ่อน
ท าลายสถาบันฯ 

 
 
 
 



 

  ๙ 

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๖. แผนการเตรียมผู้เรียนส าหรับ
การศึกษา 

การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. 
ในส่วนของ ทบ. 

๗. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การจัดท า มคอ. ๓ และ ๔  มคอ. ๕ และ ๖  

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) บนระบบ Moodle (E-Learning) 
โดย นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ บน
ระบบ Moodle (E-Learning) โดย นนร.  
ชั้นปีที่ ๕ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการจัดการวิศวกรรม) 
การจัดท าหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓) 
การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
การจัดท าหลักสูตร วทบ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาค(ภาษาองักฤษ) 

 



 

  ๑๐ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน  
 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ
สองภาษา 
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E- learning) 
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร 

การด าเนินงานการก ากับมาตรฐานการศึกษา 

การปฐมนิเทศ นนร. 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

การทัศนศึกษาและดูงาน นนร. 

๑.กองวิชาประวัติศาสตร์น านนร.ไปทัศนศึกษา 

๒.ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค ์
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 
๓.ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม 

๔.การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ปีที ๒ 
และปีที ๓ 
การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

 



 

  ๑๑ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การน าเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็น
ภาษาอังกฤษ 
การสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
การจัดการเรียนการสอนให้ นนร.  ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาค
ภาษาอังกฤษ) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. 
เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement 
Test (ALCPT) 
การทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test 
(ALCPT) ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
การสอนเสริมภาษาอังกฤษให้ นนร. ท่ีสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ตามท่ี สกศ.ฯ ก าหนด 
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ 
นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) 

 
 



 

  ๑๒ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ)  

กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 
๑. การสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน 
Capture the Flag จัดโดยกองบัญชาการ
กองทัพไทย 
๒. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ขัดกันด้วยอาวุธ 
๓. การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔. การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 

๕. การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   
๖. การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ที่ ๑๕ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   

 



 

  ๑๓ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ)  

กลยุทธท์ี่ ๕ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 

๗. การแข่งขันทักษะทาง Cyber  
  - การแข่งขัน Cyber ระดับโรงเรียนเหล่าทัพ 
  - แข่งขัน Cyber  ระดับประเทศ 
  - แข่งขัน Cyber ระดับต่างประเทศ 

  

 

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
การพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่ นนร. 

๙. แผนงานยุทธการและการฝึก 
 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

กลยุทธท์ี่ ๖ พัฒนาการสนับสนุน
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๑๐. แผนงานด้านการส่งก าลังบ ารงุ 
โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับ นนร. เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

๑๑. แผนงานให้การสนับสนุนการฝึก 
ศึกษา นนร. 

การพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง รร.จปร. 

    

 
 
 
 
 
 



 

  ๑๔ 

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร
ต่างๆ 
 

กลยุทธท์ี่ ๗ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๒. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ทาง
ทหารทีดีกับมิตรประเทศ 

การส่งเสริมให้ก าลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตรประเทศ 

๑๓. แผนงานการศึกษา การดูงาน และ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

๑๔. แผนการลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ 
การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

 
 
 
 
 



 

  ๑๕ 

 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ (ต่อ) 
 

กลยุทธท์ี่ ๗ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๕. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 
การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญา
บัตรของ สป. รุ่นที่ ๘ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างทบ. และตามท่ีได้รับการร้องขอ 
การบริการทางวิชาแก่โรงเรียนเตรียมทหาร
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 



 

  ๑๖ 

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๕. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ) 

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

๑๖. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

การสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัยโดยขอทุน
วิจัยจาก กทพ.รร.จปร. และจากแหล่งทุนอื่น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การด ารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation 
Index Center: (TCI) 
การด ารงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าใน Thai Journal Citation 
Index Center: (TCI) 
การสนับสนุนอาจารย์น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

 
 
 
 
 



 

  ๑๗ 

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุน
การ พัฒนาประ เทศและช่ วย เหลื อ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๘ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

๑๗. แผนงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย 

๑. โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสูชุ่มชน 

๒.โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 

๓. โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและ
ประหยัด 

กลยุทธท์ี่ ๙ สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ๑๘ 

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธท์ี่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๘. แผนงานพัฒนาระบบงานคุณภาพ
การศึกษา  

การประเมินออนไลน์ส าหรับงานคุณภาพ
การศึกษาบนระบบ Moodle (E-learning) 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษา สกศ.ฯ 
การตรวจเย่ียมกองวิชาฯ ในการด าเนินงาน
คุณภาพการศึกษา 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สกศ.ฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๙. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

 
 



 

  ๑๙ 

 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 

กลยุทธท์ี่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ต่อ) 

๒๐. แผนงานจัดการความรู้ การจัดการความรู้ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒๑. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม 

การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ นนร. 
การประเมินจรรยาบรรณครู/อาจารย์ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาบุคลากร ๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์   

การส่งก าลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
การส่งเสริมก าลังพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 

 

 



 

  ๒๐ 

 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๔. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทบ. 

การส่งก าลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 

๒๕. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลากร กองกลาง กตก.สกศ. รร.จปร. 

๒๖. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล 

การสนับสนุนการจัดท าและรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการของ 
อจ.สกศ.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
การอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การรวบรวมข้อมูลการอบรม/ 
ทัศนศึกษา/ดูงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
การสนับสนุนการประชุมและการเข้า
ร่วมกิจกรรม การสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
ของสภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 
การพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

 
 



 

  ๒๑ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๖. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล (ต่อ) 

การอบรมการซ่อมปรับปรงุงานด้าน
วิศวกรรมโยธา  
การสัมมนาทางวิชาการ 
สภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
การอบรมอุดมการณ์ทางทหาร 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 
ก าลังพล รร.จปร. (ม.ค. – เม.ย.) 

๒๗. แผนพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลงัพล 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ สกศ. 
รร.จปร. 
๑. ส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
๒.ส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น ภายในประเทศ 
๓. อบรมอาจารย์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันภาษาทางทหาร DLIELC 
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 



 

  ๒๒ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๘. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล 

กิจกรรม ๕ ส. 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๙. แผนงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

การปรับข้อมูลเว็บไซต์ของ  
สกศ.รร.จปร. และกองวิชาฯ ให้ทันสมัย 

๓๐.แผนงานพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โปรแกรม OBS สร้างคลิปการเรียนการ
สอน” 

๓๑. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 
โครงการปรับปรงุระบบสารสนเทศ 
รร.จปร. 

 
 



 
 

 

       
๒๓ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค/์กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ : การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
๑. แผนงานการเทิดทูน
และถวายพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนครั้งใน
การปฏิบัติ 

๒๔ ครั้ง/ป ี กตก.ฯ (๑)  ๑.๔ 
๔.๕ 

กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 

จ านวนครั้ง ไม่น้อยกว่า 
๔ ครั้ง 

กตก.ฯ (๓)  ๑.๔ 
๔.๑ 

๒. แผนงานเผยแพร่พระราช
กรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการ การจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติพลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ          
ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
และการแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ. 
สกศ.รร.จปร.ในพระราชด าริพลเอกหญิง 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐา         
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕   

ความพึงพอใจ 
 

 

ไม่น้อยกว่า 
๔ จาก

คะแนนเต็ม 
๕ 

กปศ.ฯ  ๒.๕-๑ 
๔.๔-๑ 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต 

จ านวนข้อเขียน ๒ เรื่อง/ปี กปศ.ฯ  ๔.๔-๒ 

 
 
 



 
 

 

       
๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ : สนับสนุนการขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ 

๓. แผนงานขยายผลและ
เผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาตามแนวทาง/
โครงการตามพระราชด าร ิ

ความพึงพอใจ มากกว่า ๔.๕  
จากคะแนน

เต็ม ๕ 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความพึงพอใจ มากกว่า ๔.๕  
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กมส.ฯ  ๑.๔ 
๔.๔ 

กลยุทธ์ : สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ รร.จปร. ในการด าเนินการตามแนวทาง/โครงการตามพระราชด าริ 

๔. แผนงานส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

ไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน 

การด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสี
ข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

ไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน 

กตก.ฯ (๓) คณะท างาน
โรงสีฯ 

 

๔.๔ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ : ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ ตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นการหมิ่นและละเมิดสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดให้กองทัพบกรับทราบ         

๕. แผนงานตรวจสอบ
บุคลากรล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อย

ละ ๘๐ 

การส่งข้อความเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ข้อความ ๑,๕๐๐ ข้อความ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๑.๔ 

การตรวจสอบเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ที่บ่อน
ท าลายสถาบันฯ 

ปริมาณแจ้ง
ลบเว็บไซต์ 
 

ไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐เว็บไซต์ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๑.๔ 

 
 



 
 

 

       
๒๕ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีกองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ : พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๖. แผนการเตรียมผู้เรียน
ส าหรับการศึกษา 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การจัดการสอบคัดเลือกบคุคลเข้าเป็น นตท. 
ในส่วนของ ทบ. 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) คณะท างานฯ ๑.๔ 

๗. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การจัดท า มคอ. ๓ และ ๔  มคอ. ๕ และ ๖  การจัดท า มคอ. 
ของวิชาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ(๖) กองวิชาฯ ๓.๒ 
๓.๓ 

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) บนระบบ Moodle (E-Learning) 
โดย นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

จ านวนหลักสูตร
ที่ประเมิน 

๘ หลักสูตร กตกฯ(๖) กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๓.๑ 

การประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
บนระบบ Moodle (E-Learning) โดย นนร.  
ชั้นปีที่ ๕ 

จ านวน นนร.ที่
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ(๖) กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๓.๖ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการจัดการวิศวกรรม) 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ (๖)  ๓.๑ 
๔.๒ 

การจัดท าหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓) 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ (๖)  ๓.๑ 
๔.๒ 

 

 

 

 



 
 

 

       
๒๖ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๗. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร (ต่อ) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ (๖)  ๓.๑ 
๔.๒ 

การจัดท าหลักสูตร วทบ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ภาคภาษาอังกฤษ) 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ กตกฯ (๖)   

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนวิชาท่ีท า
การสอน 

ไม่น้อยกว่า  ๕๐ 
วิชา 

กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๓.๒ 

ร้อยละของจ านวน 
นนร. ที่มีผลการ
เรียนต้ังแต่ C ข้ึน
ไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ๖๐ 

การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ
สองภาษา 

จ านวนวิชาท่ีท า
การสอน 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
วิชา 

กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ 
ยกเว้น กอศ.ฯ 

สวท. (๑๑ 
วิชา) 

๓.๒ 

ร้อยละของจ านวน 
นนร.ที่มีผลการ

เรียนต้ังแต่C ข้ึนไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

  



 
 

 

       
๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน 

(ต่อ) 
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- learning) 

จ านวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๐๐  กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๓.๒ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร รายงานข้อมูล 
นนร. ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบให้ 
ผบช. ทราบ 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ 
ยกเว้น กปศ.ฯ 

๑.๔ 

การด าเนินงานการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๓.๒ 

การปฐมนิเทศ นนร. ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๑.๔ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จ านวนกองวิชาฯ  
ที่มีสาขาวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๑.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๒๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี ้

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. การรายงานผล
การทัศนศึกษา
ของนนร.อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ   

๑. กองวิชาประวัติศาสตร์น านนร.ไปทัศน
ศึกษา 

การรายงานผล
การทัศนศึกษา
ของนนร.อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๐ กปศ.ฯ  ๑.๔ 
๓.๒ 
๔.๕ 

๒. ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค ์
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน   เต็ม 

๕ 

กปศ.ฯ  ๑.๔ 
๓.๒ 
๔.๕ 

๓. ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน   เต็ม ๕ 

กปศ.ฯ  ๑.๔ 
๓.๒ 
๔.๕ 

๔. การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร.         
ชั้นปีที่ ๒ และปีที่ 3 

ความพึงพอใจของ 
นนร. และอาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า  ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๑.๔ 
๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ 

กตก.ฯ  
(สง.วิจัย) 

กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๑.๓ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนผลงานที่
ได้รับรางวัล 

๑๐ ผลงาน สภาคณาจารย์ กองวิชาฯ ท่ีมี
สาขา 

๑.๓ 



 
 

 

       
๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  การน าเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็น
ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผลงานที่น าเสนอ ๑๐ ผลงาน สภาคณาจารย์ กองวิชาฯ ท่ี
มีสาขา 

๑.๕ 

การสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนโครงการ/ผลงาน ๔ โครงการ/
ผลงาน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๑.๓ 
๑.๕ 

การจัดการเรียนการสอนให้ นนร.  ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  

ร้อยละของจ านวน นนร. แต่ละชั้นปีที่
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ดังน้ี  
ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๖๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน 

ร้อยละ ๘๐ 
ทุกชั้นปี 

กฟส.ฯ 
กวล.ฯ 
เคมีฯ 

 ๑.๕ 
๓.๒ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ 
นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course 
Placement Test (ALCPT) 

ร้อยละของจ านวน นนร.แต่ละชั้นปีที่
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ดังน้ี  
ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๖๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๕ ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ทุกชั้นปี 

กอศ.ฯ  ๑.๕ 

การทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test 
(ALCPT) ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

จ านวน นนร. ชั้นปีที่ ๕ ที่สอบได้
คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน 

ร้อยละ ๘๐ กอศ.ฯ  ๑.๑ (๒) 

 
 
 



 
 

 

       
๓๐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 
 
 

 การสอนเสริมภาษาอังกฤษให้ นนร. ท่ี
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ALCPT ตามท่ี  
สกศ.ฯ ก าหนด 

ร้อยละของ นนร. ท่ีรับ
การสอนเสริมผ่านเกณฑ์
ตามท่ี สกศ.ฯ ก าหนด  

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ (๖) กวย.ฯ
กรรมการ
ประจ าชั้น 

๑.๕ 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของ นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ 
(Speaking) 

นนร. ได้คะแนน          
ไม่ต่ ากว่า B 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

กอศ.ฯ  ๑.๕ 

การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

จ านวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

ไม่น้อยกว่า ๕ 
รางวัล 

กตก.ฯ (๓)  ๑.๑ (๓) 
๑.๔ 

๑. การสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการ
แข่งขัน Capture the Flag จัดโดย
กองบัญชาการกองทัพไทย 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

กคศ.ฯ  

๒. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ 

ได้รับรางวัล/
ประกาศนียบัตร 
 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

กมส.ฯ  

๓. การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

สถิติการแข่งขัน 
 

อยู่ใน ๑๕ 
ล าดับแรกของ
ทีมการแข่งขัน 

กวค.ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๓๑ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนการพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

  ๔. การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ
ภูมิภาค 

(ภาคกลาง) 

กอศ.ฯ  ๑.๑ (๓) 
๑.๔ 

๕. การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๓ ล าดับ
แรกของการ

แข่งขัน 

กวย.ฯ  

๖. การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับ 
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๕  ล าดับ
แรกของการ

แข่งขัน 

กวย.ฯ  

๗. การแข่งขันทักษะทาง Cyber       

  - การแข่งขัน Cyber ระดับโรงเรียนเหล่าทัพ ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๕ ล าดับ
แรกของการ

แข่งขัน 

กคศ.ฯ   

  - แข่งขัน Cyber  ระดับประเทศ ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๑๐ ล าดับ
แรกของการ

แข่งขัน 

กคศ.ฯ   

  - แข่งขัน Cyber ระดับต่างประเทศ ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๒๐ ล าดับ
แรกของการ

แข่งขัน 

กคศ.ฯ   

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

จ านวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ITC 
ไม่น้อยกว่าระดับ ๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

กคศ.ฯ  ๑.๑ (๑) 

การพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่ นนร. 

จ านวนกิจกรรมทาง 
ดาราศาสตร ์

ไม่น้อยกว่า  
๑ กิจกรรม 

กฟส.ฯ 

 

 ๑.๔ 



 
 

 

       
๓๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ปี 
๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงานยุทธการและการ
ฝึก 
  

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/
เดือน 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๑.๔ 

กลยุทธ์ : พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๑๐. แผนงานด้านการส่ง
ก าลังบ ารุง 

จ านวนกองวิชาฯที่
ได้รับสื่อการสอน 

๑๑ กอง
วิชาฯ 

โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับ นนร. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

จ านวนกองวิชาฯที่
ได้รับสื่อการสอน 

๑๑ กองวิชาฯ กตก.ฯ (๔)  ๓.๖ 

๑๑. แผนงานให้การ
สนับสนุนการฝึก ศึกษา 
นนร. 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง รร.จปร. 

ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินการ 

ร้อยละ ๕๐ กตก.ฯ (๔)  ๓.๖ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ : พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กบัสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
๑๒. แผนงานสร้าง
ความสัมพันธ์ทางทหารทีดี
กับ มิตรประเทศ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การส่งเสริมให้ก าลังพลเป็นล่ามในการฝึก
ร่วมระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตร
ประเทศ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓)  ๔.๔ 

  



 
 

 

       
๓๓ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

เป้าประสงค/์ 
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๑๓. แผนงานการศึกษา 
การดูงาน และการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การประชุม/
สัมมนา 

๓๐ นาย 
 

กตก.ฯ (๓)  ๒.๕ 

การจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ 
รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนสถาบันที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า   
๒๐ สถาบัน 

สภาคณาจารย์  ๒.๓ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร. 

จ านวนผลงานวิจัย/
งานนวัตกรรมที่
ได้รับการตีพิมพ์
และ/หรือเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ผลงาน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๒.๓ 

 ๑๔.แผนการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับ
สถาบันและองค์กรต่างๆ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนกิจกรรมท า
ร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
กิจกรรม 

กตก.ฯ (๓)  ๓.๖ 

การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
การวิจัยภายนอก 

จ านวนบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) 

ไม่น้อยกว่า ๑ กตก.ฯ (๓)  ๔.๔ 

  



 
 

 

       
๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

เป้าประสงค/์ 
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๑๕. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔  
จากคะแนนเต็ม 

๕ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๔.๔ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔    
จากคะแนนเต็ม 

๕ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๔.๔ 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.
กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายใน
และต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทาง
วิชาการ 

๑๐ ผลงาน/
กิจกรรม 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ 
ยกเว้น กอศ.ฯ 

๔.๔ 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้น
สัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ ๘ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

การด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓)   ๔.๔ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างทบ. และตามท่ี
ได้รับการร้องขอ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔   
จากคะแนนเต็ม 

๕ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ท่ี
ได้รับการ 
ร้องขอ 

๔.๔ 

การบริการทางวิชาแก่โรงเรียนเตรียม
ทหารตามท่ีได้รับการร้องขอ 

จ านวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า   
๑ กิจกรรม 

กฟส.ฯ   

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมา
คุณากร 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔   
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กปศ.ฯ  ๔.๔ 

 
 
 



 
 

 

       
๓๕ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๑๖. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัยโดย
ขอทุนวิจัยจาก กทพ.รร.จปร. และจาก
แหล่งทุนอื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

จ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติจาก 
กทพ.ฯ และจาก
แหล่งทุนอื่น 

ไม่น้อยกว่า   
๑๕ โครงการ 

กตก.ฯ 
(สง.วิจัย) 

 ๒.๓ 

การด ารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ใน Thai 
Journal Citation Index Center: (TCI) 

สัดส่วนจ านวน
บทความจาก
ผู้เขียนภายนอก 
รร.จปร. ต่อ
ผู้เขียนภายใน 
รร.จปร. 

มากกว่า      
ร้อยละ ๕๐ 

สภาคณาจารย์  ๒.๓ 

การด ารงสภาพวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน Thai 
Journal Citation Index Center: (TCI) 

สัดส่วนจ านวน
บทความจาก
ผู้เขียนภายนอก 
รร.จปร. ต่อ
ผู้เขียนภายใน 
รร.จปร. 

มากกว่า      
ร้อยละ ๕๐ 

สภาคณาจารย์  ๒.๓ 

การสนับสนุนอาจารย์น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

จ านวนอาจารย์ที่
น าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า  
๑๐ คน 

กตก.ฯ (สง.วิจัย) กองวิชาฯ ๒.๔ 

 

 

 

 



 
 

 

       
๓๖ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

กลยุทธ์ : การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๑๗. แผนงานพัฒนาชุมชน
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย จ านวนโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

กตก.ฯ (๓)  ๔.๔ 

๑. โครงการปรนนิบัติบ ารุง
เครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

กวค.ฯ  

๒. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน กวล.ฯ  

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

๓. โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยและประหยัด 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กวฟ.ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร   
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

๑๘. แผนงานพัฒนา
ระบบงานคุณภาพการศึกษา 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การประเมินออนไลน์ส าหรับงาน
คุณภาพการศึกษาบนระบบ
Moodle(E-learning) 

จ านวนรายวิชา และ
จ านวนอาจารยที่
ได้รับการประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ สปค.ฯ กองวิชาฯ ๕.๒ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ 

จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

๓ ครั้ง สปค.ฯ คณะกรรมการฯ ๕.๒ 

การตรวจเย่ียมกองวิชาฯ ในการ
ด าเนินงานคุณภาพการศึกษา 

จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง สปค.ฯ คณะกรรมการฯ ๕.๒ 

การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ตามก าหนด สปค.ฯ คณะกรรมการฯ ๕.๒ 

๑๙. แผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จัดท าเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ ์

ตามก าหนด สปค.ฯ กองวิชาฯ 
(เฉพาะตาราง
รายละเอียดฯ) 

๕.๒ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

จัดท าเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ ์

ตามก าหนด สปค.ฯ  กองวิชาฯ, 
นขต.กตก.ฯ, 

สภาคณาจารย์  
(เฉพาะตาราง 
รายงานผลฯ) 

๕.๒ 

  



 
 

 

       
๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ปี 
๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๑๙. แผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ(ต่อ) 

  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จัดท าเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ ์

ตามก าหนด สคศ.ฯ และคณะ
กรรมการฯ 

 ๔.๓ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

จัดท าเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ ์

ตามก าหนด สคศ.ฯ และคณะ
กรรมการฯ 

 ๔.๓ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน 

จ านวนกองวิชาฯ 
ที่เข้าใช้ระบบงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ กคศ.ฯ  ๔.๒ (๑.๕) 

๒๐. แผนงานจัดการความรู้ จ านวนเรื่อง ๑๒ เรื่อง 
(สกศ.ฯ) 
๑๘ เรื่อง 
(รร.จปร.) 

การจัดการความรู้  
สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จ านวนเรื่อง ๑๒ เรื่อง (สกศ.
ฯ) 

๑๘ เรื่อง 
(รร.จปร.) 

กคศ.ฯ  ๔.๑ 

๒๑. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กปศ.ฯ  ๔.๕ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมไทยของ นนร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ 
ยกเว้น กอศ.ฯ 

๔.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณครู/
อาจารย์ 

จ านวน อจ. มีผลการ
ประเมินระดับดีข้ึนไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

สภาคณาจารย์  ๒.๖ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้/เดือน 

๔๐,๐๐๐ กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/เดือน 

กตก.ฯ (๔)  ๓.๖ 

 
 
 



 
 

 

       
๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ : การพัฒนาบุคลากร  
๒๒. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์   

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การส่งก าลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
รับการศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติครบ 

เอก ๑ นาย 
โท ๑ นาย 

กตก.ฯ (๑)  ๒.๕ 

การส่งเสริมก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
รับการศึกษา 

๑ นาย กตก.ฯ (๑)  ๔.๖ 

๒๓. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ 
หลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

การส่งก าลงัพบเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษาสงูข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๑)  ๒.๕ 

๒๔. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ ของ ทบ. 

จ านวนก าลังพลที่
เข้ารับการศึกษา
ที่มีคุณสมบัติครบ 

ร้อยละ ๗๐  การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ต่าง ๆ ตามแนวทางการ
รับราชการ 

จ านวนก าลังพล
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐  กตก.ฯ (๑)  ๒.๕ 
๔.๖ 

๒๕. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวนก าลังพลที่
ท ากิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๐ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ. 
รร.จปร. 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม 

๕ 

กตก.ฯ  ๔.๖ 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล  
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

การสนับสนุนการจัดท าและรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของ อจ.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนผลงานที่ผ่าน
การรับรองจากสภา 
รร.จปร. 

ไม่น้อยกว่า ๕ 
ผลงาน 

สภาคณาจารย์  ๒.๑ 

การอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สภาคณาจารย์  ๒.๕ 
๔.๖ 

การรวบรวมข้อมูลการอบรม/ 
ทัศนศึกษา/ดูงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ 
ดูงาน ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชม./ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๔.๖ 

การสนับสนุนการประชุมและการเข้า
ร่วมกิจกรรม การสมัคร/ต่ออายุ
สมาชิกของสภาและสมาคมทางด้าน
วิชาชีพและวิชาการ 

จ านวนครั้งในการ
เข้าร่วมประชุม 

อย่างน้อย ๔ ครั้ง กตก.ฯ (๓)  ๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล (ต่อ) 
 

  การพัฒนาภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินการใช้
ภาษาไทยในการ
เขียนหนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

กอศ.ฯ  ๒.๕ 
๔.๖ 

การอบรมการซ่อมปรับปรงุงานด้าน
วิศวกรรมโยธา  

ความพึงพอใจของ 
ผู้รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กวย.ฯ  ๔.๖ 

การสัมมนาทางวิชาการ 
สภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

สภาคณาจารย์  ๒.๕ 
 

การอบรมอุดมการณ์ทางทหาร จ านวนครั้งการ
อบรม 

๔ ครั้ง กตก.ฯ (๑)  ๒.๕ 
๔.๖ 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 
ก าลังพล รร.จปร. (ม.ค. – เม.ย.) 

จ านวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.(๑)  ๒.๕ 
๔.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
๔๒ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

๒๗. แผนพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ 
ให้กับก าลังพล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์    
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

กตก.ฯ (๓) กอศ.ฯ ๓.๖ 

๑. ส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตร
พัฒนาภาษาอังกฤษ ระยะสั้น ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จ านวนอจ.ที่ส่งไป
พัฒนาการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

อย่างน้อย ๑ นาย กอศ.ฯ   

๒.ส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตร
พัฒนาภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 
ภายในประเทศ 

จ านวนอจ.ที่ส่งไป
พัฒนาการศึกษาใน
ประเทศ 

อย่างน้อย ๑ นาย กอศ.ฯ   

๓. อบรมอาจารย์โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันภาษาทางทหาร 
DLIELC กระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กอศ.ฯ   

๒๘. แผนงานการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง/เดือน กตก.(๑)  ๓.๖ 
กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ไม่น้อยกว่า        

๒ ครั้ง/ป ี
กตก.(๑)  ๓.๖ 

  



 
 

 

       
๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค/์ 

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๙. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

จ านวนเว็บไซต์ที่มี 
การปรับ 

๑๒ การปรับข้อมูลเว็บไซต์ของ  
สกศ.รร.จปร. และกองวิชาฯ ให้
ทันสมัย 

จ านวนเว็บไซต์ที่มี 
การปรับ 

๑๒ กตก.ฯ (ศกม) กองวิชาฯ ๓.๖ 

๓๐.แผนงานพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

จ านวนอาจารย์ที่
ท ากิจกรรมบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ใชโ้ปรแกรม OBS สร้างคลิปการ
เรียนการสอน” 

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

กวส.ฯ  ๔.๖ 

๓๑. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การบริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
จากหลักฐานต่างประเทศ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กปศ.ฯ  ๓.๖ 

โครงการปรับปรงุระบบสารสนเทศ 
รร.จปร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

กวฟ.ฯ  ๓.๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพ สกศ.รร.จปร. ตามข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ สกศ.รร.จปร. ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ควรพัฒนา นนร. ด้านภาษาอังกฤษให้มีทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะส่งผลให้การ 
ทดสอบภาษาอังกฤษ American Language 
Course Placement Test (ALCPT) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ : พัฒนา
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียน
นายร้อย แผนการพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการการจัดการเรียนการสอนให้  
นนร. ในระบบสองภาษา 
- โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร.  
ในระบบ English Program (EP) 
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร.
ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) 
- การน าเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็น
ภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ นนร. 
ทุกช้ันปี เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement 
Test (ALCPT) 
- การทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) 
นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 
- การสอนเสริมภาษาอังกฤให้ นนร. ท่ีสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ตามท่ี สกศ.ฯ ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 
ควรสนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์
ใน รร.จปร. กองทัพ หรือ หน่วยงานต่างๆ ให้
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กลยุทธ์ : พัฒนากลไก
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการสร้าง
ความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
- ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ : การพัฒนา
บุคลากร แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล 
- การสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัยโดยขอทุน
วิจัยจาก กทพ.รร.จปร. และจากแหล่งทุนอื่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
- การสนับสนุนการจัดท าบทความวิชาการ 
-การสนับสนุนอาจารย์น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร 
๑. การสร้างนิสัย และจิตส านึกของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนในการดูแล ตรวจสอบหรือบ ารุงรักษา 
ส่ิงอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  
๒. ควรพัฒนาเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนจาก
การสอนในช้ันเรียน การเรียนรู้โดย E - learning 
เป็นการ เรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ อีกช่องทาง
หนึ่งเพื่อให้ นนร. สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
ซึ่งเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาต่างๆ  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
กองกลาง กตก.สกศ. รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ : พัฒนา
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียน
นายร้อย แผนการพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E- learning) 

  



๔๗ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 
สกศ.รร.จปร.ควรมีการบริหารจัดการ และบริหาร
ความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนงาน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
ควรจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมิน
แต่ละข้อให้ถูกต้อง และน าขึ้นระบบจัดเก็บ 

หลักฐานการประกันคุณภาพให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กลยุทธ์ : การช่วยเหลือ 
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ แผนงานพัฒนา
ระบบงานคุณภาพการศึกษา 
- การประเมินออนไลน์ส าหรับงานคุณภาพ
การศึกษาบนระบบ Moodle (E – Learning) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

โครงการ : การจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในโอกาสเจริญ พระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และการ
แนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริ พลเอกหญิง 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ครั้งที่ ๕ 

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร.  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการ ในต าแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้าและศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิชาที่ทรงร่วมสอนได้แก่ วิชาไทยศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาเอเชียใต้ วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา วิชา
ประวัติศาสตร์ยุโรป วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อยมานาน
มากกว่า ๔๐ ปีแล้ว ในช่วงยาวนานนี้พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับการสอนและนักเรียนนายร้อยอย่างมิ
รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระราชทานความรักความเมตตาและค าแนะน าที่ทรงคุณค่าและประโยชน์แก่
นักเรียนนายร้อยอยู่เสมอ  ทรงพระวิริยอุตสาหะในการหาความรู้และพัฒนาพระองค์อยู่เสมอ             
รวมถึงทรงรักในชีวิตครูอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงขัตติยมานะและพระปรีชาญาณของพระองค์ท่าน
อย่างส าคัญยิ่ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่การเป็นคนมีมุมมองกว้างและเข้าใจสรรพสิ่งเชิง
สร้างสรรค์บนฐานความรู้ที่ถูกหลักวิชา ที่เป็นผลมาจากการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์
อย่างชาญฉลาด คือการเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการน าเนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพ่ือการ
พัฒนาคนในมิติต่างๆ ทั้งด้านรู้จักคิด รู้จักอภัยและรู้จักทบทวนตนเองเสมอ เพ่ือให้ปัจจุบันมีความ
มั่นคงและสันติ และเพ่ืออนาคตที่ดีงามยั่งยืน  

นอกจากพระราชกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ
ของ “ทหารวิชาการ” โดยทรงสนับสนุนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ และในการด าเนินการด้านนี้ทรงมีพระราชด าริด าเนินโครงการ        
หอจดหมายเหตุของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร . ในพระราชด าริฯ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๓๕ เพ่ือ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทยจากกองจดหมายเหตุของต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี และจีน ทั้งนี้นอกจากพระองค์ทรงมีเป้าหมายเพ่ือ



๕๐ 

 

สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว ยังทรงมีพระประสงค์เปิดบริการ
ให้นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก และประชาชนผู้สนใจสามารถมา
อ่านเอกสารดังกล่าวได้  

ในการนี้ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินการตามพระราชด าริ โดยเคย
จัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติและแนะน าเอกสารของโครงการหอจดหมายเหตุ  
กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริฯ มาแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งแรกเรื่อง “๗๐ ปีแห่งการสิ้นสุดของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒: ไทยจากเอกสารกองจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
รัสเซีย เยอรมัน และจีน” ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ  ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย 
สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา” ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา         
๒ เมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓ เรื่อง “๗๐ ปี สงครามเกาหลี จากมุมมองของเอกสารเกาหลี จีน 
ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา” ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
และครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการทรงสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมามีคณะอาจารย์และ
นิสิตนักศึกษามาใช้บริการบ้างแล้ว อาทิ คณาจารย์  นิสิตปริญญาโทและเอกจากภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญา
โทและเอกจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์
และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ อีกไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งทั่วประเทศ 

ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าและส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้ง “อาเซียน” และปฏิกิริยาจากโลกมหาอ านาจและเพ่ือนบ้าน: มุมมองจาก
เอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” เพ่ือสืบสานพระราชด าริในการน าเอกสาร
ส าคัญของไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศกลับมาจัดเก็บและให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างท่ัวถึง และเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” 
ของพระองค์ ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานสี่ทศวรรษแล้ว และเพ่ือเป็น
การแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริฯ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 
๔ ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยกับ ๕๔ ปี การ
ก่อตั้ง “อาเซียน” พร้อมกันนี้เพ่ือแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พ้นพรรณนาที่ทรงมีต่อ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและวงวิชาการ และการสืบสานการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่
พระองค์พระราชทานไว้แก่นักเรียนนายร้อยว่า “รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน และก้าวทันอนาคต” 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา             
๒ เมษายน ๒๕๖๕ และเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ที่มี
ลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานสี่ทศวรรษแล้วให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย 

 



๕๑ 

 

๒.๒ เพ่ือเป็นการแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ .สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริของ     
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ ๕ ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวน
องค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ ๕๔ ปี การก่อตั้ง “อาเซียน” ให้แก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและ
ผู้สนใจ 

๒.๓ เพ่ือให้นักวิชาการภายนอกและนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นกับอาจารย์ ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยอย่างกว้างขวางฉันมิตร 

๒.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมาย
ต่างประเทศในประเทศต่างๆ มาจัดเก็บไว้ในประเทศไทยและแปล เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทย
ทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างทั่วถึง  
 
๓. ตัวช้ีวัด 
   ความพึงพอใจ 
๔. เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   พ.ค.๖๔ – เม.ย. ๖๕ 
๖. วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจัดงานสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ ใน พ.ค.๖๕ 
๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก ผบ.รร.จปร. ใน มิ.ย.๖๕ 
๓ จัดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกริิยาจากโลก

มหาอ านาจและเพื่อนบ้าน: มมุมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” ใน 
๒๐ ก.ค.๖๕ 

    
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
   ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
๘. การติดตามประเมินผล 
   การประชุมคณะกรรมการ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ได้เผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพลเอกหญิง ศ.(เกียรติคุณ)
ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีลักษณะ
ก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานสี่ทศวรรษแล้วให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมไทย  

 
 



๕๒ 

 

๙.๒ ได้เผยแพร่โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง          
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับสมาคม
อาเซียนและสงครามเย็นแก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ที่สามารถเข้ามาใช้บริการในโอกาส
ต่อไป 

๙.๓ ได้รับความรู้ใหม่ทั้งจากแหล่งข้อมูลและการวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ และการ
ร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดท าและด าเนินการเรื่องการน าเอกสารส าคัญของ
ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศกลับมาจัดเก็บในไทยและแปล เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

๙.๔ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัย
สงครามโลกฯ สงครามเย็นและ “อาเซียน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและถือ
เป็นความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยเชิงลึกในข้ันต่อๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงการ : ตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง  
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับและยกย่องจากนานาประเทศ โดยเฉพาะหลักการ
ทรงงานซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง แนวพระราชด าริด้านการพัฒนา
ที่ทรงเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับสถานการณ์การพัฒนาของโลกในปัจจุบัน ที่การพัฒนา
ในมิติต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้องเป็นการพัฒนาให้เกิดเป้าหมายส าคัญสาม
ประการ ได้แก่ ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืน อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาที่
สามารถแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนการสูญเสียทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากการ
พัฒนาที่ไม่ถูกต้อง   
 “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นแนวคิดพระราชทาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตแก่ประชาชนและในการพัฒนาประเทศ อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเชิงปรัชญาที่เรียบง่าย สอดคล้อง
กับธรรมชาติ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนส่งผลดีต่อผู้น าไปปฏิบัติและประเทศชาติได้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าหลักปรัชญาข้างต้นไปประยุกต์จนเกิดผลสัมฤทธิ์ก็คือ 
โครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการหลวง ตลดจนโครงการด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ อีกกว่า ๔,๐๐๐ 
โครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการประยุกต์หลักการสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
 ทั้งนี้ ตามภารกิจด้านการพัฒนาของกองทัพบก ที่เป็นกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ส าคัญของทุกหน่วยงานในสังกัด รวมถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็น
ตอบสนองการปฏิบัติและภารกิจดังกล่าว รร.จปร. จึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในสาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ตลอดจนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการประยุ กต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทต่างๆ อันสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มี
ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้ที่มีผลการเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชด าริ โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 จากความส าคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงก าหนดแผนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเป็นการ
สร้างพ้ืนที่ในการเรียนรู้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ  
ซึ่งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ดังกล่าวออกเป็นหลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมี
ความเข้าใจด้านการพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ 
นนร. เพื่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ทางตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ 
 
 
 



๕๔ 

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ เพ่ือให้ นนร. นนร. ของกองวิชาฯ มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนามิติทางสังคมด้านต่าง ๆ ตามสภาพสังคมปัจจุบัน 
๓. ตัวช้ีวัด 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 
 ๔.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม 

   
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  มิ
.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

 .ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ √         
๖.๒ วางแผนการท างานและ
ก าหนดหน้าที่ 

√         

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

√         

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับขั้นตอน    √ √ √ √ √ √ 
๖.๕ ประเมินและสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรม 

        √ 

 
๖. วิธีด าเนินการ 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรม “โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๖.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 
 ๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 
 ๖.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับขั้นตอนตามท่ีก าหนด 
 ๖.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 



๕๕ 

 

๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑) ค่ายานพาหนะ     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและสร้างพ้ืนที่          ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๓) ค่าของว่างระหว่างการท ากิจกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การด าเนินการจัดการเรียนรู้ในการวิชาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘.๒ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตาม “โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๙.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

โครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม)  

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกบัณฑิตศึกษา)  
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กองทัพบกมีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ในการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
และพัฒนาคนที่มีพ้ืนฐานในด้านการมีระเบียบวินัย มีความรู้ มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและเชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจ ในการเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันให้กับประเทศและสร้างเสริมความม่ันคง ความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทย รวมถึงภัยคุกคาม
รูปแบบต่าง ๆ 
๒. วัตถุประสงค์  

เนื่องด้วยกองทัพบกมีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ในการต่อสู้กับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ และพัฒนาคนที่มีพ้ืนฐานในด้านการมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความ
รักชาติ ความรู้และความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการป้องกันประเทศและ
เชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจ ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ สร้างเสริมความ
มั่นคง และความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทย  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ ในการสร้ างบุคลากรและพัฒนา
คนให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของกองทัพบก ส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาควรมี
ความใฝ่รู้ ค้นคว้า หาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานในศาสตร์ที่ศึกษา 
ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปัจจุบัน  
๓. ตัวช้ีวัด 

ตามมติการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ อนุมัติให้โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมแีผนกบัณฑิตศึกษา 
กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การสนับสนุน     
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและเห็นชอบในรายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของโครงการพัฒนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม)  

 
 
 
 



๕๗ 

 

๔. เป้าหมาย 
 เป้าหมายของโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) 
ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้อง
กับระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ  .ศ .  ๒๕๖๒ และให้เป็นไปตาม
แผนงานในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

หัวข้อการด าเนินการ 
มี .ค. ๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ค.๖๔ ส .ค. ๖๔ ก.ย.๖๔  ต.ค.๖๔  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ .ปรับปรุงร่าง
ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

                                

๒. สกอ.เห็นชอบ
การร่างหลักสูตร 

                                

๓ .เตรียมอาคาร
สถานท่ี และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  

                                

๔ .จัดท าระบบการ
บริหารการจัด
การศึกษา  
 

                                

๕.ประชาสัมพันธ ์                                 

๖.การรับสมัคร 
 

                                

๗ .ปฐมนิเทศ และ
เปิดภาคการศึกษาที่      
๑/๖๔ 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินการของโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ 
วิศวกรรม) โดยมี แผนกบัณฑิตศึกษา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ดังแสดงในรูปที่ ๑ 
 
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

     ส่วนการศึกษา 
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

          กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
       ส่วนการศึกษา 
 
 
           แผนกบัณฑิตศึกษา 
 

รูปที่ ๑ แผนผังการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
 แผนกบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ก ากับดูแล สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บันทึก และ
สรุปผลการด าเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ รร.จปร. ทราบ 
 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
   งบประมาณในการด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม) ให้สอดคล้องกับระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม)  ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ  .ศ . ๒๕๖๒ และระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยเงินรายรับ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายรับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 



๕๙ 

 

๘. การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลของโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

จัดการวิศวกรรม) ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) โดยให้ สกอ. รับทราบและเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม) ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ 
ในการสร้างบุคลากรและพัฒนาคนให้เป็นไปตามความมุ่งม่ันของกองทัพบก โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

   ๑) มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
   ๒) มีวิสัยทัศน์ในการจัดการงานวิศวกรรม 
   ๓) มีความสามารถในการคิด /การวิเคราะห์  /การวางแผน และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่าง

ทันสมัยและเหมาะสม 
   ๔) มีความสามารถในการด าเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคการ

ปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

โครงการ : โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับ นนร. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจหลักของ สกศ.รร.จปร. คือการให้การศึกษาวิชาการกับนักเรียนนายร้อย ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทัพบก
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การเรียนการสอนมีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันภายนอก แต่ส าหรับสื่อ
การสอนที่จ าเป็นต้องมีและใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ และคอมพิวเตอร์ ยังไม่มี
งบประมาณจากหน่วยเหนือเพ่ือจัดหาทดแทนเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ในอดีต สกศ.รร.จปร. 
ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสื่อการสอนเหล่านี้มีสภาพทรุดโทรมตามอายุ
การใช้งาน ประกอบกับยังไม่มีหน่วยงานใดบริจาคจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาทดแทนเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือ นนร.ทั้ง ๕ ชั้นปี  
 หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันนั้นมีสาขาวิชา จ านวน ๘ สาขาวิชา รับผิดชอบโดยกองวิชาจ านวน ๑๑ 
กองวิชา ดังนี้ กองวิชาอักษรศาสตร์ กองวิชาเคมี กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองวิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ กองวิชาวิศวกรรมโยธา กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล กองวิชาฟิสิกส์  กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และกองวิชาประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทัดเทียม 
กับสถาบันภายนอก จึงจ าเป็นต้องจัดหาสื่อการสอนพ้ืนฐาน ได้แก่  โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ  
และคอมพิวเตอร์ให้กับสาขาวิชา โดย สกศ.ฯจะรับผิดชอบบริหารจัดการตามความจ าเป็นของแต่ละ
สาขาวิชาต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือจัดหาสื่อการสอนพ้ืนฐาน ได้แก่โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ และคอมพิวเตอร์
ให้กับสาขาวิชา จ านวน ๘ สาขาวิชา และให้เพียงพอกับ นนร.ทั้ง ๕ ชั้นปี เพ่ือทดแทนสื่อการสอนเดิม
ที่มีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน 

๒.๒ เพ่ือให้มีสื่อการสอนที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันภายนอก และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้กับ นนร. 
๓. ตัวช้ีวัด 

จ านวนกองวิชาที่ได้รับสื่อการสอน 
๔. เป้าหมาย 

จ านวนกองวิชาที่ได้รับสื่อการสอนจ านวน ๑๑ กองวิชาฯ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา ๓ เดือน 
 
 



๖๑ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑. รายละเอียดในการด าเนินการ 

๑. ส ารวจข้อมูลสื่อการสอนส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางของชุดสื่อการสอน
ที่ต้องการ 

๒. ก าหนดให้ผู้รับเหมาเสนอราคา โดย สกศ.รร.จปร. ด าเนินการเปรียบเทียบและหาชุด
สื่อการสอนที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด 

๓. ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ จัดหาชุดสื่อการสอน 
๔. ก าหนดผังการติดตั้งสื่อการสอนให้ครบทั้ง ๘ สาขาวิชาตามความจ าเป็น 

๖.๒. ระยะเวลา และข้ันตอนการท างาน  

ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ๒ ๓ 
๑. ส ารวจข้อมูลสื่อการสอนส าหรับเป็นข้อมูลในการ

ก าหนดแนวทางของชุดสื่อการสอนที่ต้องการ 
   

๒. ก าหนดให้ผู้รับเหมาเสนอราคา โดย สกศ  .รร.จปร.
ด าเนินการเปรียบเทียบและหาชุดสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับการใช้งานมากท่ีสุด 

   

๓. ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ จัดหาชุดสื่อ
การสอน 

   

 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
๘. การติดตามประเมินผล 

จัดคณะกรรมการจากทุกกองวิชาร่วมติดตามและประเมินผล 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สาขาวิชา ทั้ง ๘ สาขาวิชามีสื่อการสอนให้กับ นนร.ทั้ง ๕ ชั้นปี อย่างเพียงพอ  
๙.๒ นนร. ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลโดยผ่านสื่อการสอนที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบัน

ภายนอก 
๙.๓ อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นนร. และได้

เนื้อหาครบตามหลักสูตรในเวลาที่มีอยู่จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

โครงการ : การอบรมมวลชนรอบค่าย 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร.  
หน่วยด าเนินโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึกศึกษา) 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วย สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ และมีประสบการณ์ทาง
วิชาการทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมในบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ รร.จปร.  
 สกศ.ฯ จึงได้มีโครงการอบรมมวลชนรอบค่ายข้ึน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ชุมชนรอบค่ายเกิดความเข้มแข็งทางการศึกษาและเพ่ือเป็นการพัฒนา
สังคมภายในบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ รร.จปร. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทบ. ในหัวข้อเรื่อง ค่ายทหาร
เข้มแข็งของ ทบ.  
๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ให้กับชุมชนในบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ รร.จปร. 

๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนข้างเคียงกับ รร.จปร. 
๓. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
๔. เป้าหมาย 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ พ.ค. ๖๔ – ๓๐ เม.ย.๖๕ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย (รายละเอียดตามเอกสารกองวิชาฯ) 
  ๑. โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
  ๒. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน   

๓. โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ - 
๘. การติดตามประเมินผล 
  กองวิชาฯ ด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินงานให้ สกศ.รร.จปร. ทราบ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๙.๑ ได้เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ให้กับชุมชนในบริเวณข้างเคียงพ้ืนที่ รร.จปร. 
   ๙.๒ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนข้างเคียงกับ รร.จปร. 
 
 
 



๖๓ 

 

โครงการย่อยท่ี ๑ 
โครงการ :    การปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน  
หน่วยรับผิดชอบโครงการ :  สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ :   กวค.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริการวิชาการ/วิชาชีพของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่มีส าคัญ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม และสนับสนุนให้ข้าราชการ น าความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ กวค.สกศ.รร.จปร.ยังได้รับประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชา เพ่ือให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการ ไปบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชน สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือน าความรู้ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

๒.๒  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาพัฒนาการเรียนการ
สอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ  
๓. ตัวช้ีวัด 

๓.๑  ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๒  ยอดผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน  

๔. เป้าหมาย 
บุคคล/ผู้สนใจในชุมชน นักเรียนของโรงเรียนในชุมชน ในละแวกพ้ืนที่ใกล้เคียง รร.จปร. โดย

จะต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕คะแนน 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ   

๑ พ.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน จัดอาจารย์รับผิดชอบ
ร่วมในโครงการ 

๖.๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงานและ แบ่งมอบหน้าที่ 
 ๖.๓  ด าเนินการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ต่อการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ณ โรงเรียน
วัดหนองกันเกลา ม.๕ ต.ศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ และประเมินผลการบริการ
วิชาการ                                                                                 
 ๖.๔  ติดตาม รายงานผลเพ่ือสรุปและน าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 



๖๔ 

 

 ๖.๕  น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัย
ของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๗. งบประมาณ  สกศ.รร.จปร  จ านวน ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
  ๗.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๘๐๐.- บาท 
  ๗.๒ ค่าวัสด ุ   ๔๐๐.- บาท 
  ๗.๓ ค่าอาหาร    ๓๐๐.- บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 

๘.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๘.๒  เอกสารการอบรมและประสบการณ์จากการบริการวิชาการน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้

ดีขึ้น 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  เพ่ือตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน 
และประเทศชาติ 
 ๙.๒  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัยของสถาบัน
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการท างานที่ยั่งยืนของกองทัพ
และประเทศชาติ   

๙.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
๙.๔  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างก าลังพล รร.จปร. และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

โครงการย่อยท่ี ๒ 
โครงการ :  สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ และประสบการณ์
ทางวิชาการรวมถึงทางด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่ชุมชนรอบค่าย 
องค์กร และหน่วยงานภายนอก  

โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้าน จปร. ต าบลวัดสุตธรรมาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และเป็นโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนมาโดยตลอด 
ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดการเข้าถึงของหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการปลูกฝังทางด้านการรักษา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้ชุมชนรอบค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดความเข้มแข็งด้านการศึกษา
และสังคม ทางกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงมีโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม
ในปีนี้นับเป็นปีที่ ๕ ที่ท ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมจะท าร่วมกับโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ พ้ืนที่
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมคือ 

๑. กิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า  
๒. กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือเป็นการบริการชุนชนรอบค่าย ให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา และการส่งเสริม

ปลูกฝังจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดวัดสุตธรรมาราม และท าให้ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 

๒.๒ เพ่ือน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารค าสอน/
รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ  
๓. ตัวช้ีวัด 

ผลประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจ 
๔. เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ คน/ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕ 
 



๖๖ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ วางแผนกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 

 ๖.๒ จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้การปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
ภายในโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และการรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าที่สามารถเป็นพาหะ
ของการเกิดไข้เลือดออก 

๖.๓ ท าแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จากกลุ่มนักเรียน และน าผลมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไป 

๖.๔ น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยของ
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๑,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 

๘.๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผลประเมินความพึงพอใจ 
๘.๒ เอกสารประกอบค าสอน/ต ารา/งานวิจัยที่ได้มีการน าความรู้/ประสบการณ์จากการบริการ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียนฯ ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ภายในโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
๙.๒ บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ให้ความส าคัญและเข้าใจวิธีการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ า เพื่อเป็นการป้องระวังการเกิดไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง 
๙.๓ สามารถน าไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

โครงการย่อยท่ี ๓ 
โครงการ : โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด  
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลาย  ทั้งที่มี
คุณภาพและไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จึงอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน  
ถ้าหากประชาชน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าที่เพียงพอ รวมถึงการประหยัดในการใช้ไฟฟ้า 
๒. วัตถุประสงค์  
 เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ชุมชนรอบค่ายให้มีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 
๓. ตัวช้ีวัด 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
๔. เป้าหมาย 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 มิ.ย.๖๔ - พ.ค.๖๕ 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  

การปฏิบัต ิ
ระยะเวลา  

มิ.ย.-ส.ค. ก.ย.-พ.ย. ธ.ค.-ก.พ. มี.ค.-พ.ค. 
๑ จัดท าโครงการ     
๒ เตรียมการวิทยากร อุปกรณ์ เอกสาร     
๓ ติดต่อประสานงานชุมชน     
๔ ด าเนินการอบรม     
๕ ประเมินผล     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

๗. งบประมาณในการด าเนินการ ๒,๕๕๐ บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ 

หน่วย
)บาท(  

จ านวนเงินรวม 
)บาท(  

๑ ค่าจัดท าเอกสาร ๓๐ ชุด ๑๕ ๔๕๐ 
๒ ค่าเดินทาง และขนส่ง ๔ เที่ยว ๑๕๐ ๖๐๐ 
๓ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๓๐ ชุด ๕๐ ๑,๕๐๐ 

รวม ๒,๕๕๐ 
 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและประหยัด 
 ๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อ รร.จปร. และทหาร 

  



๖๙ 

 

โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ.รร.จปร. 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การท างานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่หน่วยต้องมีการอบรม ทบทวน
ความรู้ ให้กับบุคลากร อยู่เสมอ ทั้งก าลังที่บรรจุใหม่และก าลังที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนา
ทางด้านต่าง ๆ ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ แล้ว สามารถน าความรู้ที่ได้รับ  มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือทดแทนและสามารถทดแทนกันได้ และยังถือเป็นการทบทวนความรู้ 
ของบุคลากรด้วย ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการท างานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้กับ
องค์กรหรือหน่วยงานเช่นกัน 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ.รร.จปร. ให้มีความรอบรู้หลายด้านใน 
การปฏิบัติงาน 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ.รร.จปร. ให้ได้รับแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องใน
การท างาน หรือปฏิบัติงานในหน้าอื่น ๆ สามารถทดแทนกันได ้

๒.๓ เพ่ือพัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ.รร.จปร. พัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
๓. ตัวช้ีวัด 

๓.๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร กองกลาง กตก.สกศ.รร.จปร.สามารถปฏิบัติได้  
 ร้อยละ ๙๐ เปอร์เซนต์ 

๓.๒ การประเมินจากแบบสอบถาม,การปฏิบัติและการสังเกตการณ์เข้ารับการฝึกอบรม 
๔. เป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ๑๙ ส.ค.๖๔ - ๒๖ ส.ค.๖๕ 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
  

การปฏิบัติ 
ระยะเวลา  

  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ส.ค. 
๑ จัดท าโครงการ     
๒ เตรียมการวิทยากร อุปกรณ์ เอกสาร     
๓ ด าเนินการอบรม     
๔ ประเมินผล     

  
๗. งบประมาณในการด าเนินการ  
         ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
๘. การติดตามประเมินผล 
 การประเมินจากแบบสอบถาม,การปฏิบัติและการสังเกตการณ์เข้ารับการฝึกอบรม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑ ผู้เข้าอบรมความรู้งานในหน้าที่อ่ืน นอกหน้าจากงานประจ า 
    ๙.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี 
    ๙.๓ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมสามรถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

โครงการ :                   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ :      สกศ.รร.จปร.  
หน่วยด าเนินโครงการ :           กอศ.สกศ.รร.จปร.  

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ทบ. เล็งเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของก าลังพลและเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นนร. โดยเมื่อ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติโครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ ทบ. (RTA English Language Training 
Program: ELTP) โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ทบ. ให้ครอบคลุมทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เอกสาร/
ต ารา ครู/อาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตร มาตรฐานการวัดและประเมินผล รวมถึงแนวทางขยาย
ผลต่อไปในอนาคต ซึ่งในการด าเนินการ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนที่นั่งการ
ฝึกอบรม ณ สหรัฐอเมริกา และการสนับสนุนคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษา กองทัพสหรัฐอเมริกา 
(Defense Language Institute: DLI) ประจ าการอยู่ ณ ประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพลของ กอศ.ฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ก าลังพล กอศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

๒.๒ เพ่ือให้ก าลังพล กอศ.ฯ ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ นนร. 
๓. เป้าหมาย ก าลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร.  
๔. วิธีด าเนินการ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ ๒ ขั้น ดังนี้ 

๔.๑ ขั้นที่ ๑  ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการจ านวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
                 ๔.๑.๑ กิจกรรมส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
                 ๔.๑.๒ กิจกรรมส่งอาจารย์ไปศึกษาหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น
ภายในประเทศ 
                 ๔.๑.๓ กิจกรรมอบรมอาจารย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาทางทหาร DLIELC 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 



๗๒ 

 

๔.๒ ขั้นที่ ๒  ก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม ด าเนินการตาม
เป้าหมาย สรุปผลและรายงานผล 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ม.ค. ๖๔ – ๓๑ ธ.ค. ๖๔ 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๗. งบประมาณด าเนินการ - 
๘. การประเมินโครงการ  ก าลังพลที่เข้ารับการศึกษาส าเร็จหลักสูตรตามเป้าหมาย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๙.๑ ก าลังพลทุกนายที่เข้ารับการศึกษาส าเร็จหลักสูตรตามเป้าหมาย 
๙.๒ ก าลังพลทุกนายที่เข้ารับการศึกษามีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น และ

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ 
นนร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม OBS สร้างคลิปการ
เรียนการสอน” 

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
       สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. มีนโยบายให้อาจารย์ท าการสอน
นอกห้องเรียนหรือจัดท าสื่อการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาโดยเป็นไปตามมาตรการ 
New normal ดังนั้น กวส. จึงด าเนินการจัดการอบรมการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
OBS และ Shot cut 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพ่ือจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ เพ่ือสอนให้อาจารย์ท าสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
OBS และ Shotcut 
๓. ตัวช้ีวัด 
 อจ.กวส. จ านวน ๑๐ คน สามารถท าสื่อการสอนออนไลน์ได้ 
๔. เป้าหมาย 
 อาจารย์จ านวน ๑๐ คน น าเสนอสื่อการสอนออนไลน์อย่างน้อย ๑ หัวข้อ ต่อ ผอ.กองวิชา 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐  
๖. วิธีด าเนินการ 
     ๖.๑ แผนการในการด าเนินการ 

             
วัน – เวลา การปฏิบัติ 

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๔ 
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๔ 
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๔ 
 

- ประสานวิทยากรจากกองวิศวกรรมไฟฟ้า 
- อบรม 
- น าเสนอ 

๖.๒ วิทยากร 
พ.ต. ธนรัชน์   รัตนอัมพา            อจ.สกศ.รร.จปร. 
ร.อ. ณัฐพล    เจียมเรือน            รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 

 



๗๔ 

 

๖.๓  อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม 
พ.อ.ทองค า ชุมพล                      ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.หญิงขัตติยาพร ค าอาจ            อจ.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.หญิงอัญพัชร์ คงวัฒนา
นันทน์    

อจ.สกศ.รร.จปร. 

พ.ท.การุณย์ ชัยวณิชย์                  อจ.สกศ.รร.จปร.  
พ.ท.กิตติชัย ช้างน้อย                   อจ.สกศ.รร.จปร.  
ร.ท.ภาคภูมิ รวยลาภ                   อจ.สกศ.รร.จปร.  
ร.ต.กิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน                  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  

 
๖.๔ สถานที่อบรม 

ห้องประชุม กวส 
๗. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ความต้องการงบประมาณ  

- 
๘. การติดตามประเมินผล 
    อจ.กวส. ด าเนินการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ในการสอนรายครั้ง เมื่อ นนร . มีการจ าหน่ายไป
ราชการหรืองดการศึกษา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑  อจ.กวส. สามารถจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ได้ 
    ๙.๒ อจ.กวส. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมอ่ืนนอกเหนือจากโปรแกรมที่อบรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

โครงการ : โครงการปรับปรุงสารสนเทศ รร.จปร.  
หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
หน่วยด าเนินโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑. เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีระบบและเส้นทางการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส ารอง มีระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือไฟฟ้ากระชากไม่ทั่วถึง และอุปกรณ์บางอย่างมี
อายุการใช้งานเป็นเวลานาน จึงท าให้หลายครั้งที่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
งานไม่ได้ ไม่สามารถให้การสนับสนุนการเรียนการสอนได้ 
 ๒. รร.จปร. ได้รับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก กสทช. เมื่อ
ปี ๒๕๖๘ เป็นวงเงินงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท 
 ๓. กวฟ.สกศ.รร.จปร. ได้รับการประสานจาก พ.อ.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคภูมิใจไทย (อดีตรองประธาน กสทช. และ อาจารย์ รร.จปร.) ให้จัดท าโครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปี ๒๕๕๘ 
๒. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน การบริหาร และงานด้านธุรการ 
๓. ตัวช้ีวัด 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
๔. เป้าหมาย 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ๔ ปี  ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 
  



๗๖ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
ล าดับ 

การปฏิบัต ิ
ระยะเวลา พ.ศ. ๖๓-๖๖ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑ จัดท าโครงการ     
๒ เสนอโครงการ     
๓ โครงการได้รบัการอนุมตัิและไดร้บัการสนับสนุน

งบประมาณ 
    

๔ ด าเนินการปรับปรุงระบบ และทดสอบระบบ     
๕ ใช้งานระบบและประเมินผล     
๖ ปิดโครงการ     

  
๗. งบประมาณในการด าเนินการ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบประมาณจาก รร.จปร. บางส่วนและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กสทช. (การบริจาค) เป็นวงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ท าการประเมินผลความพึงพอใจของ นนร. อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.จปร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง สามารถให้การสนับสนุน
ภารกิจการเรียนการสอน การบริหาร และงานด้านธุรการได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 


	01.ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ (แก้ไขแล้ว)
	02.ส่วนที่ 2 บทนำ  แก้ไขบางส่วน
	03.ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ แก้ไข
	04. ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ   แก้ไขล่าสุด
	05.ส่วนที่ 5 สรุปการพัฒนาตามการประเมินตนเอง
	06 ส่วนที่ 6 ภาคผนวก (แก้ไขแล้ว)

