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ร่างแผนปฏิบตัิราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/        

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ : จัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

แผนงานการพิทักษ์
และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ดําเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การจัดกําลังถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ พัน.ร.ฯ 

กรม นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 

การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ กรม นนร.รอ.ฯ ๑.๔ 

กลยุทธ์ : ปรับปรุงแผนถวายความปลอดภัยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการซักซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 
 

แผนงานการออกคําสั่ง 
หรือ จัดทํา รปจ. ใน
การถวายความ
ปลอดภัย 

ดําเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ดําเนินการตามคําสั่ง/รปจ.ในการถวายความ
ปลอดภัย/การถวายความปลอดภัยภายใน รร.จปร. 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ พัน.ร.ฯ ๑.๔ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ : การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์  

แผนงานการเทิดทูน
และถวายพระเกียรติ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐ 

ถวายพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร. 
รอ.ฯ 

- ๑.๔ 

จัดคณะรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กกพ.ฯ นขต. ๑.๔ 

การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวนครั้งในการ
ปฏิบัติ 

๒๔ ครั้ง/ป ี กกพ.ฯ นขต. ๑.๔ 

๔.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการเทิดทูนและ
ถวายพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงรับการ
ถวายความเคารพรับแถวจาก นนร. เนื่องในโอกาส
เปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การดําเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กกพ.ฯ นขต. ๑.๔ 

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” เฉลิม
พระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จํานวนครั้ง ไม่น้อยกว่า    
๔ ครั้ง 

กกร.ฯ นขต. ๑.๔ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ร้อยละของกําลังพลที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๕๐ กกร.ฯ นขต. ๑.๔ 

โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

จํานวนโลหิต ๑,๑๒๐ ยูนิต 
 
 

กกร.ฯ นขต. ๑.๔ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ห้วงพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวขิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

จํานวนพันธ์ไม้ที่ปลูก ๒,๐๐๐ ต้น กกร.ฯ นขต. ๑.๔ 

แผนงานเผยแพร่พระราช
กรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีฯ และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “๗๐ ปีแห่งการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๔๙” และการแนะนํา
โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน  

เต็ม ๕ 
 

สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๒.๕ 
๔.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจ (ต่อ) 

  

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 

จํานวนข้อเขียน ๒ เรื่องต่อปี สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๑.๔ 

การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชน จํานวนครั้ง ๒๔ ครั้ง กกร.ฯ พัน. ร.ฯ ๔.๔ 

กลยุทธ์ : สนับสนุนการขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ 

แผนงานขยายผลและ
เผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาตามแนวทาง/
โครงการตาม
พระราชดําริ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราช
ดําเนินทรงดํานา ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.  

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กกร.ฯ นขต. ๑.๔ 

 

โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ 

จํานวนครั้ง ไม่น้อยกว่า    
๔ ครั้ง 

กกร.ฯ กรม นนร.รอ.ฯ ๑.๔ 
๔.๔ 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจ มากกว่า  
๔.๕๐จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  กมส.ฯ ๑.๔ 
๔.๔ 

กลยุทธ์ : สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ รร.จปร. ในการดําเนินการตามแนวทาง/โครงการตามพระราชดําริ  

แผนงานส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าว
พระราชทาน รร.จปร. 

จํานวนผู้มาใช้
บริการ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน 

กกร.ฯ สกศ.ฯ ๔.๔ 

โครงการพระราชดําริสวนผลไม้ภาคใต้ พันธ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ ๑๐๐ กกร.ฯ พัน.ร.ฯ ๔.๔ 
 

โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. 
 

พันธ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ ๑๐๐ กกร.ฯ พัน ร.ฯ ๔.๔ 

การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําวัดพระฉายเพื่อใช้
ประโยชน์ (ให้ กกบ.ฯ ปรับชื่อกิจกรรมใหม่) 

  กกบ.ฯ สบร.ฯ/
กกร.ฯ 

๑.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ปี 
๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ : ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ ตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นการหมิ่นและละเมิดสถาบันฯ และรายงานการกระทําผิดให้กองทัพบกรับทราบ         

แผนงานตรวจสอบ
บุคลากรล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อย
ละ ๘๐ 

การส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จํานวนข้อความที่ส่ง
เทิดทูนสถาบันฯ 

๓๐,๐๐๐ 
ข้อความ 

กยข.ฯ กทท.ฯ ๑.๔ 

การตรวจสอบเว็บไซด์/สื่อออนไลน์ที่บ่อนทําลาย
สถาบันฯ 

ปริมาณแจ้งลบเว็บ
ไซด์ 
 

ไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ 
เว็บไซต์ 

 

กยข.ฯ กทท.ฯ ๑.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 

รับผิดชอบ
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ : พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

แผนการเตรียม
ผู้เรียนสําหรับ
การศึกษา 

จํานวน นนร. ชั้นปีที่ ๑ 
ที่เลื่อนชั้นการศึกษา 

ร้อยละ ๙๕ การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วน
ของ ทบ. 

ไมมีการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ -นขต.ฯ ๑.๔ 

โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น จํานวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ กรม นนร.รอ. ฯ - ๓.๔ 

แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรจัดการด้าน
วิศวกรรมแขนงวิศวกรรมโยธา) 

ร่างหลักสูตรจัดการ
ด้านวิศวกรรมแขนง
วิศวกรรมโยธา 

ผ่านการรับรอง
สภา รร.จปร. 

สกศ.ฯ  กวย.ฯ ๓.๑ 
๔.๒ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

ร่างหลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ กตก.(๓)
คณะทํางาน 

๓.๑ 
๔.๒ 

ปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๖๓)  อนุมัติหลักสูตรโดย
สภาวิชาการทหารฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ กรม นนร.รอ.ฯ  
สวท.ฯ 

๓.๑ 
๔.๒ 

การจัดทํา มคอ. ๓ และ ๔  มคอ. ๕ และ ๖  การจัดทํา มคอ. 
ของวิชาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 

สปค.ฯ สกศ.ฯ 
สวท.ฯ 

กรม นนร.รอ.ฯ 

๓.๒ 
๓.๓ 

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) โดย นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

จํานวนหลักสูตรที่
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ กตก.(๖) ๓.๑ 

การสํารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา จปร. รุ่นที่ 
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ 

ร้อยละ ๘๐ กสป.ฯ - ๑.๑ 
๑.๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวนวิชาที่ทําการ
สอน 

๖๐ วิชา 
 

สกศ.ฯ 
 

สวท.ฯ 
สกศ.ฯ ๕๐ 
สวท.ฯ ๑๐ 

 

๓.๒ 

ร้อยละของจํานวน 
นนร. ที่มีผลการเรียน
ตั้งแต่ C ขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละ๖๐ 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน

ระบบ English Program 

ร้อยละของจํานวน 
นนร. ผ่านเกณฑ์ 
ALCPT 
ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า 
๕๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า 
๖๐ คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ 
 

 กวล.ฯ ๑.๕ 

๓.๒ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล นนร.ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

สปค.ฯ สกศ.ฯ  
สวท.ฯ 

กรม นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 

กองวิชาประวัติศาสตร์นํา นนร. ไปดูงาน
ต่างประเทศ 

การรายงานผลการ
ทัศนศึกษาของ นนร. 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ 
 

สกศ.ฯ 
 

กปศ.ฯ ๓.๒ 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๑.๔ 
๓.๒ 

๔.๕ 

การทัศนศึกษาพระตําหนักบ้านสวนปทุม ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๑.๔ 
๓.๒ 
๔.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

จํานวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๕๐ 

 

สกศ.ฯ  
 

กตก.(๓) ๑.๓ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

จํานวนผลงานที่ได้รับ
รางวัล 

๑๐ ผลงาน สกศ.ฯ  
 

 สภา
คณาจารย์ 

๑.๓ 

การนําเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็นภาษาอังกฤษ จํานวนผลงานที่
นําเสนอ 

๑๐ ผลงาน 
 

สกศ.ฯ  
 

 สภา
คณาจารย์ 

๑.๕ 

โครงการสนับสนนุ นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวนโครงการ/
ผลงาน 

๔ ผลงาน 
 

สกศ.ฯ 
 

กองวิชาฯ ๑.๓ 
๑.๔ 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ความพึงพอใจของ 
นนร. และอาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า ๔จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ กองวิชาที่มี
สาขา 

๓.๒ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC ความพึงพอใจของ 
นนร.  

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กอศ.ฯ ๑.๕ 

๔.๑ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ นนร.ทุกชั้นปี 
เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) 

ร้อยละของจํานวน 
นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่าน 
เกณฑ์ ALCPT ดังนี้ 
ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า  

๕๐ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า  

๕๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๓ ไม่น้อยกว่า  

๖๐ คะแนน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวน นนร. ทุก

ชั้นปี 
 

สกศ.ฯ  
 

 กอศ.ฯ ๑.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ นนร.ทุก
ชั้นปี เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement 
Test (ALCPT) (ต่อ) 

ชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า  
๖๕ คะแนน 

ชั้นปีที่ ๕ ไม่น้อยกว่า  
๗๐ คะแนน 

    

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

จํานวน นนร. ชั้นปีที่ ๕ ที่
สอบได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 65 คะแนน 

ร้อยละ ๗๐ กกพ.ฯ สกศ.ฯ ๑.๑ (๒) 

โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

จํานวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

ไม่น้อยกว่า ๕ รางวัล สกศ.ฯ  
 

กตก.๓ ๑.๑ (๓) 
๑.๔ 

๑. โครงการสนับสนนุ นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน 
CTF จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

สกศ.ฯ  
 

 กคศ.ฯ 

 ๒. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่า
ด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ 

ได้รับรางวัล/
ประกาศนียบัตร 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

สกศ.ฯ  
 

 กมส.ฯ 

๓. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

สถิติการแข่งขัน อยู่ใน ๒๐ ลําดับ
แรกของทีมการ

แข่งขัน 

สกศ.ฯ  
 

 กวค.ฯ 

๔. โครงการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

สถิติการแข่งขัน อยู่ในห้าลําดับแรก
ของทีมแข่งขัน 

สกศ.ฯ  
 

 กวค.ฯ 

๕. โครงการการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๓ ลําดับแรก
ของการแข่งขัน 

สกศ.ฯ  
 

 กวย.ฯ 

๖. โครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ผลการแข่งขัน อยู่ใน ๕ ลําดับแรก
ของการแข่งขัน 

สกศ.ฯ  
 

 กวย.ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  ๗. โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันการจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร (Thailand ERM Challenge) 

ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัล หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

อยู่ใน ๕ ลําดับแรก
ของการแข่งขัน 

สกศ.ฯ  
 

 กวส.ฯ ๑.๑ (๓) 
๑.๔ 

๘. โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ
ภูมิภาค  

(ภาคกลาง) 

สกศ.ฯ  
 

 กอศ.ฯ 

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕  

จํานวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ITC 
ไม่น้อยกว่าระดับ ๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

สกศ.ฯ กคศ.ฯ ๑.๑ (๑) 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่ นนร. 

จํานวนกิจกรรม 

ทางด้านดาราศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า       
๑ กิจกรรม 

สกศ.ฯ กฟส.ฯ ๑.๔ 

การปฐมนิเทศ นนร. จํานวนกองวิชาฯ        
ที่มีสาขาวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ  
 

กตก.(๖) ๑.๔ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จํานวนกองวิชาฯ        
ที่มีสาขาวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ  
 

กตก.(๖) ๑.๔ 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและภาวะผู้นําแก่ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวนโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๘๐ 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

ชมรม นนร. ๑.๑ (๓) 
๑.๔ 
๓.๔ ๑.  โครงการพัฒนากีฬารักบี้ นนร. ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการแข่งขันได้ไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓  

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมรักบี้ 
 

๒. โครงการพัฒนากีฬายิงปืน นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันได้
อันดับที่ ๑ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมยิงปืน 

๓. โครงการพัฒนากีฬายูโด นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันได้ไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมยูโด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  ๔. โครงการพัฒนากีฬาประเภทกรีฑาและไตร
กรีฑา นนร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันได้ไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมกรีฑา 
/ ไตรกรีฑา 

๑.๑ (๓) 
๑.๔ 
๓.๔ ๕. โครงการพัฒนากีฬาแบดมินตัน นนร. ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลการแข่งขันได้ไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓  

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรม
แบดมินตัน 

๖. โครงการพัฒนากีฬาเทนนิส นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันได้ไม่ต่ํา
กว่าอันดับ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมเทนนิส 

๗. โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันกีฬา
ประเพณี ระหว่าง  
รร.ทหาร-ตํารวจ 

อันดับ ๑ กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรม
ฟุตบอล 

๘. โครงการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๓๓ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรม
บาสเกตบอล 

๙. โครงการพัฒนากีฬาดาบสากล รร.จปร. ปี
การศึกษา๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมดาบ
สากล 

๑๐. โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันไม่ต่ํา
กว่าอันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมกอล์ฟ 

๑๑. โครงการพัฒนากีฬาโปโลน้ํา รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการแข่งขันได้
อันดับที่ ๓ 

ร้อยละ ๔๐ ของ
การแข่งขัน 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมโปโล
น้ํา 

๑๒. โครงการพัฒนาการเล่นดนตรีไทยให้แก่ 
นนร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมดนตรี
ไทย 

๑๓. กิจกรรมชมรมบอร์ดข่าว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ความพึงพอใจของ
สมาชิกชมรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมบอร์ด
ข่าว 

๑๔. โครงการพัฒนาทักษะการต่อสู้ด้วยศิลปะ 
การต่อสู้ไทยของ ชมรมอาวุธโบราณ รร.จปร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมอาวุธ
โบราณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  ๑๕. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมวยไทย
และมวยสากลของชมรมมวยไทยและมวยสากล 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมมวย
ไทยมวย
สากล 

๑.๑ (๓) 
๑.๔ 

  

๑๖. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน นนร. ที่ทดสอบ
ผ่านการสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๖๕ กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมภาษา   
ต่างประเทศ 

 
๑๗. กิจกรรมดาราศาสตร์ รร.จปร. ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมดารา
ศาสตร์ 

๑๘. โครงการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องบินเล็กให้กับ นนร. ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ 
นนร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรม
เครื่องบิน

เล็ก 
๑๙. โครงการฝึกปฏิบัติการดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริของ นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ 
นนร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมโครงการ
ตามแนว

พระราชดําริฯ 
๒๐. โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 
ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ชมรมพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ชั้นปีที่ ๑-๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝยข.กรม 
นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 
๓.๔ 

โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ ๑๐ ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการฝึก 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝยข.กรม 
นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 

การบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิกําลังพล
ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

ความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

กกพ.ฯ  ๑.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

  การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๕  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือกเข้ารับ
ราชการ  

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๙๐ สวท.ฯ นขต.สวท.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

การพัฒนาระบบ E-Book เพื่อการศึกษาด้วย
ตนเองของ นนร. 

จํานวนรายวิชาที่เปิด
สอน 

ร้อยละ ๘๐ สวท.ฯ กรม นนร.  
รอ.ฯ 

๓.๔ 

แผนงานยุทธการ
และการฝึก 

 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การฝึกเดินทางไกลและพักแรม นนร.ชั้นปีที่ ๑-๕ จํานวน นนร. ผ่าน
เกณฑ์ในหัวข้อการฝึก 

ร้อยละ ๗๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

กองพัน 
นนร.ฯ 

๓.๔ 

การจัดการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ สวท.ฯ นขต.สวท.ฯ 
นขต.รร.จปร. 

๓.๔ 

การสอบประมวลความรู้ นนร.ชั้นปีที่ ๒       
( ระดับหมู่ ) และ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ( ระดับหมวด )  

จํานวน นนร.ที่ผ่านการ
สอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ นขต.สวท.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๓ 

ร้อยละของจํานวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ ๙๕ สวท.ฯ กสพศ.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึก
หลักสูตรจู่โจมให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๔ 

ร้อยละของจํานวน 
นนร. ที่ผ่านเข้ารับการ
ฝึก 

ร้อยละ ๙๕ สวท.ฯ กสพศ.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

โครงการมอบรางวัลการศึกษาวิชาทหารแก่ นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ ผกพ.กตก.ฯ ๓.๕ 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒   

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
การศึกษาและดูงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ นขต.สวท.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ในวิชาการฝึก
การใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึก
ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ  

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ สวท.ฯ กกลร.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานยุทธการ
และการฝึก (ต่อ) 
 

  การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ในวิชาการฝึก
หน่วยทหารขนาดเล็ก 

จํานวน นนร.ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ สวท.ฯ กสพศ.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารของ นนร. ชั้น
ปีที่ ๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน นนร. ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ  นขต.สวท.ฯ ๓.๔ 
๓.๕ 

แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา   

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนาย
ร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ กรม นนร. 
รอ.ฯ 

ฝยข.กรม 
นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 
๓.๔ 
๓.๕ 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะผู้นํา
ระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

นขต.กรมฯ ๑.๔ 
๓.๔ 
๓.๕ 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร่างกาย 
นนร. ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๗๐ 
นนร. ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ 
นนร. ชั้นปีที่ ๓-๕ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

จํานวน นนร. ได้ผล
การยิงปืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา ให้แก่ นนร. 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๗๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

กจตน.กรมฯ ๑.๔ 
๓.๔, ๓.๕ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิ.ย. 62 ฉบับที่ 1 หน้า ๑๔ 
 

 

       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา (ต่อ) 

  โครงการ Smart Cadet 4.0 สําหรับ นนร. 
ผู้บังคับบัญชา ประจําปี ๒๕๖๒  

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝยข.กรม 
นนร.รอ.ฯ 

๑.๔ 

กลยุทธ์ : พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  

แผนงานด้านการส่ง
กําลังบํารุง 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบ
เครื่องแต่งกายและเครื่องนอน สนับสนุน นนร.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจของ 
นนร.ที่มีต่อ สป.ที่ได้รับ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กกบ.ฯ  ๓.๖ 

โครงการสนบัสนุนและซ่อมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาของ นนร. 

ความเพียงพอในการ
สนับสนุน 

ร้อยละ ๑๐๐ กกบ.ฯ  ๓.๖ 

โครงการซ่อมบํารุงยานพาหนะสาย ขส. 
งบท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ความเพียงพอในการ
สนับสนุนการปฏิบัติ 

ร้อยละ ๘๐ 

 

กกบ.ฯ  ๓.๖ 

-คุณภาพดีผ่าน
มาตรฐานการตรวจรับ
ของคณะกรรมการ 

-ซ่อมปรับปรุงได้ครบ
ตามรายการที่กําหนด 

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ํ าประปาของ 
รร.จปร. (งานซ่อมถังพักน้ําใสบนเนินเขาของ 
รร.จปร.) 

คุณภาพดีผ่าน
มาตรฐานการตรวจรับ
ของคณะกรรมการ 

ร้อยละ ๑๐๐ กกบ.ฯ  ๓.๖ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา รร.จปร. ระยะที่ ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

-ซ่อมปรับปรุงได้ครบ
ตามรายการที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ กกบ.ฯ  ๓.๖ 

-คุณภาพดีผ่าน
มาตรฐานการตรวจรับ
ของคณะกรรมการ 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิ.ย. 62 ฉบับที่ 1 หน้า ๑๕ 
 

 

       

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/     
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานด้านการส่ง
กําลังบํารุง (ต่อ) 

  โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค
และการที่ดิน หน่วย รร.จปร.ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ซ่อมปรับปรุงได้ครบ
ตามรายการที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ กกบ.ฯ  ๓.๖ 

-คุณภาพดีผ่าน
มาตรฐานการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

-ซ่อมปรับปรุงได้ครบ 

โครงการบริการทางการแพทย์เพื่อการผลิตนักเรียน
นายร้อย 

๑. ความพึงพอใจ 
 

มากกว่า        
ร้อยละ ๘๐  

รพ.ฯ แผนก
พยาบาล 
แผนกเวช

กรรมป้องกัน 

๓.๖ 

๒. นนร. ปลอดภัย
จากการเจ็บป่วยจาก
ความร้อน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกองวิชา
ประวัติศาสตร์ 

การนําเสนอสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่นนร. 
จัดหาตามความสนใจ 

ไม่น้อยกว่า      
๒ ครั้ง/ป ี

สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๓.๖ 

โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง การลงเร่งด่วน 
และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ กสพศ.สวท.ฯ ๓.๖ 

โครงการโต๊ะทรายดิจิตอล ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ กกลร.สวท.ฯ ๓.๖ 

การจัดทําตําราวิชาทหารให้กับ นนร.  ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ
จัดหา 

ร้อยละ ๑๐๐ สวท.ฯ ผสน.กตก.ฯ ๓.๖ 

โครงการปรับปรุงสนามทดสอบกําลังใจ  ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝกบ.กรม.ฯ ๓.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานให้การ
สนับสนุนการฝึก 
ศึกษา นนร. 

  การจัดทําตํารากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นํา นนร. ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ
จัดหา 

ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

กจตน.กรมฯ ๓.๖ 

การจัดหาวัสดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตร นนร. ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ
จัดหา 

ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

กพศ.กรมฯ ๓.๖ 

โครงการจัดทําคู่มือ นนร. ประจําปี ๒๕๖๒ 
 

ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝกพ.กรมฯ ๓.๖ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๑ 
เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จํานวนที่ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ กรม นนร.
รอ.ฯ 

ฝกพ.กรมฯ ๓.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ : พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

แผนงานสร้าง
ความสัมพันธ์ทาง
ทหารทีดีกับ มิตร
ประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การฝึก/สาธิตการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยี
สูง ให้แก่ นนร.ต่างประเทศและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงาน รร.จปร. 

จํานวนผู้ที่เข้ารับ
การฝึก 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ นาย 

สวท.ฯ กสสก. 
สวท.ฯ 

๔.๔ 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงาน นนร. ระหว่างโรงเรียน
ทหารของมิตรประเทศ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ 

 

 ๑.๕ 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ 

 

 ๒.๕ 
๔.๒ 

การส่งเสริมให้กําลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตรประเทศ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ สกศ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 

๔.๔ 

แผนงานการศึกษา 
การดูงาน และการ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/ เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงานวิจยั/
งานนวัตกรรมที่
ได้รับการตีพิมพ์
และ/หรือเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า   
๒๖ ผลงาน 

 

สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๓ 

โครงการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวนสถาบันที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า   
๓๐ สถาบัน 

สกศ.ฯ 
(สภาอาจารย์) 

 ๒.๓ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนา 

๔๐ นาย 
 

กยข.ฯ สกศ.ฯ 
  สวท.ฯ 

๒.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนการลงนาม
ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบัน
และองค์กรต่างๆ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
- บันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนา
โครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง ทบ. 
โดย รร.จปร. กับ กสท.โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (๒๐ มิ.ย.๖๑) 

จํานวนกิจกรรมทํา
ร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
กิจกรรม 

สกศ.ฯ  
 

 กวฟ.ฯ ๓.๖ 

การจัดทํา/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

จํานวนบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) 

ไม่น้อยกว่า ๑ สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๔.๔ 

แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และจัดการทําข้อมูลแผนที่
รายละเอียดสูงและข้อมูลสามมิติด้วยอากาศยานไร้
คนขับ (UAV) เพื่อการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม 
ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กคศ.ฯ ๔.๔ 

โครงการอบรมไซเบอร์ให้แก่ นักเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง รร.จปร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กคศ.ฯ ๔.๔ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ /
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

นขต.สกศ.ฯ ๔.๔ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

นขต.สกศ.ฯ ๔.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ) 

  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/ 

กิจกรรมทางวิชาการ 

๑๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๔.๔ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. 
และตามที่ได้รับการร้องขอ 

จํานวนชั่วโมงการ
สอนตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ 
 

กองวิชาฯ ๔.๔ 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

 กอศ.ฯ ๔.๔ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

 กปศ.ฯ ๔.๔ 
๔.๕ 

โครงการสนับสนนุการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้แก่ 
รร.ตท.สปท.  รร.กส.กส.ทบ. และ รร.แผนที่ ผท.
ทหาร 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สวท.ฯ กกลร..สวท.ฯ ๔.๔ 
 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ 
สป. รุ่นที่ ๖  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กยข.ฯ สกศ.ฯ 
สวท.ฯ 

กรม นนร.รอ.ฯ 

๔.๔ 

การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กกร.ฯ สงท.ฯ     
สวท.ฯ 
พัน.ร.ฯ 

๔.๔ 
 

แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

การดํารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation Index 
Centre: (TCI) 

บรรจุในฐานข้อมูล 
TCI 

อยู่ในกลุ่มที่ ๑
ต่อไป 

 

สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

  การดํารงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน 
Thai Journal Citation Index Centre: (TCI) 

บรรจุในฐานข้อมูล 
TCI 

อยู่ในกลุ่มที่ ๒ 
ต่อไป 

 

สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๓ 

การสนับสนุนการจัดทําบทความวิชาการ จํานวนบทความทาง
วิชาการ 

๑๑ บทความ สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๓ 

โครงการสนับสนนุอาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวนอาจารย์นํา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
คน 

สกศ.ฯ สํานักวิจัย ๒.๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลอืประชาชน  
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย   
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ : การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

แผนงานการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการเสาร์ประทีป ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

- ๑.๔ 
๔.๔ 

โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

- ๑.๔ 
๔.๔ 

แผนงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาชุมชนตาม
แนวชายแดนของนนร. ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ความพึงพอใจของ 
นนร. 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กมส.ฯ ๑.๔ 
๓.๒ 
๔.๔ 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย จํานวนโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๘๐ 

สกศ.ฯ - ๔.๔ 

๑. โครงการปรนนิบตัิบํารุงเครื่องปรับอากาศสู่
ชุมชน 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กวค.ฯ 

๒. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จํานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า     
๒๐ นาย 

สกศ.ฯ  
 

 กวล.ฯ 

๓. โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 เคมี.ฯ 

กลยุทธ์ : สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการ คาดการณ์ปริมาณน้ําท่าเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ํายมส่วนบน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑ โครงการ สกศ.ฯ  
 

กวย.ฯ ๔.๔ 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวนบุตรของกําลัง
พลที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ๖๐ กกพ.ฯ นขต.ฯ ๔.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลอืประชาชน  
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย     
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการสร้าง
เครือข่าย... (ต่อ) 

  การมอบทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ 
สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและทางบ้านมี
ฐานะยากจน รอบๆ พื้นที่ รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

การดําเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กกร.ฯ - ๔.๑ 

แผนงานการป้องกัน
แก้ไขและฟื้นฟูความ
เรียบร้อยจากภัย
ธรรมชาติและสา
ธารณภัย 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การจัดทําแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

มีการทดสอบแผน ๑ ครั้ง กกร.ฯ - ๔.๑ 

การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รร.จปร. การเข้าปฏิบัติการใน
พื้นที่ 

ภายใน ๖ ชม. กกร.ฯ พัน.ร.ฯ ๔.๑ 

การอบรมการดับไฟป่าให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๕  จํานวน นนร. ชั้นปีที่ 
๕ ที่ผ่านการอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ กรม นนร.รอ.ฯ 
พัน ร.ฯ 

๑.๔ 

แผนงานการช่วยเหลือ
ประชาชน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพคนตาบอดและพิการซ้ําซ้อน บ้านรื่นสุข 
อําเภอบ้านนา 

จํานวนครั้งของการให้
ความช่วยเหลือ 

๒ ครั้ง กกร.ฯ - ๔.๑ 

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดนครนายก 

จํานวนครั้ง ๖ ครั้ง กกร.ฯ - ๔.๑ 

แผนงานการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับสว่น
ราชการภายนอก  

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก (สภา
กาแฟและงานร่วมรัฐพิธี 

จํานวนครั้ง ๖ ครั้ง กกร.ฯ - ๔.๑ 

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุว
เกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ 
ประจําปี 2562 

การดําเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กกร.ฯ พัน ร.ฯ 
สบร.ฯ 

๔.๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

การใช้แบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
มาตรฐานที่ ๓ ในทุก
รายวิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ สปค.ฯ. นขต. ๔.๒ (๑.๕) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจวิธีการจัดทํา 
มคอ. ๓ และ ๕ 

ร้อยละ ๘๐ สปค.ฯ. - ๒.๕ 

 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นอกสถานที่ 

ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า๔ 
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สปค.ฯ - ๒.๕ 

๔.๖ 

แผนงานพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

  โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

จํานวนรายการที่
ได้รับแจ้งหรือ
คําแนะนําจาก
ผู้ใช้งานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ ๘๐ สกศ.ฯ กคศ.ฯ ๔.๒ (๑.๕) 

จํานวนกองวิชาที่เข้า
ใช้ระบบงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนงานการ
บริหารงานและ
บริหารหน่วย 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

สนับสนุนงานพิธีการ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๖๒  การดําเนินการด้าน
งบประมาณเรียบร้อย
ตามงบประมาณที่
ได้รับ 

ร้อยละ ๑๐๐ กกพ.ฯ นขต.ฯ ๔.๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการ
บริหารงานและบริหาร
หน่วย (ต่อ) 

  การปฏิบัติการเกินกําลังปัจจุบัน สนับสนุนการ
ดําเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

การติดต่อราชการและการนําสาร สนับสนุนการ
ดําเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

การสวัสดิการ (ค่ากระแสไฟฟ้า) สนับสนุนการ
ดําเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

การซ่อมบํารุงและรักษาคุรุภันฑ์                            สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้
ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

การซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้
ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

การธุรการอื่นๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้
ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

งานเครดิตทั่วไปของ ผบ.หน่วย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้
ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ กปช.ฯ - ๔.๒ 

แผนงานจัดการความรู้ จํานวนเรื่อง ๑๙ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวนเรื่อง ๑๙ เรื่อง กยข.ฯ สกศ.ฯ ๔.๑ 

แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ คน 

สกศ.ฯ 
 

กปศ.ฯ ๔.๕ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า๔ 
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

- ๔.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/     
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

  การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า๔ 
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๔.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 
 

จํานวน อจ.มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

สปค.ฯ สกศ.ฯ สวท.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 

๒.๖ 

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องใน
วันกองทัพไทยประจําปี๒๕๖๒ 

จํานวนข้าราชการที่
เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

งานวันพระราชทานกําเนดิ รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๒ ปี จํานวนข้าราชการที่
เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวัน
พระราชสมภพฯ และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึก 

จํานวน นนร.  ที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 นนร. บวช ครบตาม
กําหนด 

 กกพ.ฯ - ๔.๕ 

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา
แก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครู  อาจารย์ 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

จํานวนข้าราชการ 
รร.จปร. ที่เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. และผู้ศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทางหารต่างประเทศประจําปี 
๒๕๖๓ 

จํานวนนายทหารใหม่
ที่เข้าร่วมพิธี 

 ร้อยละ ๙๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการทหารของทหารชั้น
นายพลโดยกองทัพบกประจําปี ๒๕๖๒ 

จํานวนผู้เกษียนอายุ
ราชการที่เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ กกพ.ฯ นขต. ๔.๕ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ( น้ําดื่ม,น้ําประปา,น้ํา
เสีย ) ใน รร.จปร.ปีละ ๒ ครั้ง 

คุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐ รพ.รร.จปร. แผนกเวช
กรรมป้องกัน 

๓.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ : การพัฒนาบุคลากร   

แผนงานการส่งกาํลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

กําลังพลสอบผ่าน
การศึกษาใน
หลักสูตรที่เข้ารับ
การศึกษาหรืออบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., 
วทอ. 

จํานวนกําลงพลที่
เข้ารับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ ๗๐  กกพ.ฯ - ๒.๕ 
๔.๖ 

แผนงานการส่งกาํลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นของ
หลักสูตรภายในประเทศ นอก 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์   

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

เอก ๑ นาย 
โท ๑ นาย 

สกศ.ฯ   - ๒.๕ 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
รับการศึกษา 

๑ นาย สกศ.ฯ   - ๔.๖ 

แผนงานการส่งกาํลังพลเข้ารับ
การศึกษาของ หลักสูตร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

สกศ.ฯ   - ๒.๕ 

แผนงานการส่งกาํลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ 
ทบ. 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 

จํานวนกําลงพลที่
เข้ารับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ ๗๐  กกพ.ฯ นขต. ๒.๕ 
๔.๖ 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

จํานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชม./ปี 

ร้อยละ ๖๐ สปค.ฯ นขต.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการอบรมกําลังพล “ไฟฟ้าที่ต้อง
รู้” 

ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การทดสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ  
 

 กวฟ.ฯ ๔.๖ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า๔ 
จากคะแนน 
เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กวส.ฯ ๔.๖ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า๔ 
จากคะแนน 
เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

กวส.ฯ ๔.๖ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า  
๑๐ นาย 

สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๔.๖ 

การฝึกอบรมกําลังพล ในเรื่องการใช้
เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง ( Milo 
Range ) 

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า     
๕ นาย 

สวท.ฯ นขต.สวท.ฯ ๔.๖ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล  

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

จํานวนอาจารย์ผา่น
เกณฑ์ 

๒ นาย สกศ.ฯ กมส.ฯ ๒.๕ 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียน
การสอน ขั้นที่ ๑ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จาก

คะแนน เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ  
 

 กคศ.ฯ ๒.๕ 
 

กิจกรรมการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กยข.ฯ สกศ.ฯ 
 

๒.๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล (ต่อ) 

  การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งานไม่น้อยกว่า๒๐ ชม. 
/ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๔.๖ 

การสนับสนุนการประชุมและการเข้า
ร่วมกิจกรรม การสมัคร/ต่ออายุ
สมาชิกของสภาและสมาคมทางด้าน
วิชาชีพและวิชาการ 

จํานวนครั้งในการเข้า
ร่วมประชุม 

อย่างน้อย ๔ 
ครั้ง 

 

สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๓) ๒.๕ 

โครงการอบรมความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เ พื่อการปฏิบั ติ งาน 
กฟส.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า  
๒๐ ชั่วโมง 

สกศ.ฯ 
 

กฟส.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนการสอน กฟส.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า  
๓๐ ชั่วโมง 

สกศ.ฯ 
 

กฟส.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินการใช้
ภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

สกศ.ฯ 
 

กอศ.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้
ในพื้นที่ รร.จปร. ด้วยคู่มือปฏิบัติงาน
รุกขกรเบื้องต้น” 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน    

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ กวล.ฯ ๔.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล (ต่อ) 

   โครงการสนับสนุนการจัดทําและรับรอง
ผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนผลงานที่ผ่าน
การรับรองจากสภา 
รร.จปร. 

ไม่น้อยกว่า......  
ผลงาน 

สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๑ 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

จํานวนอาจารย์ที่ผ่าน
การอบรม 

ร้อยละ ๘๐ สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๕ 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภา
คณาจารย์ รร.จปร. 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน    

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

สภา
คณาจารย์ 

๒.๕ 
 

การฝึกอบรมนายทหารประทวน จ.ส.อ.
(พ) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
( นชง.)  

จํานวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า    
๑๐ นาย 

สวท.ฯ กสสก. 
สวท.ฯ 

๔.๖ 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 
(Unit School ) เพื่อพัฒนา E -Learning 

จํานวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า    
๑๕ นาย 

สวท.ฯ กสสช. 
สวท.ฯ 

๔.๖ 

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และครูฝึก
เข้าสู่วิทยะฐานะ 

จํานวนอาจารย์และ
ครูฝึกที่เข้าสู่
วิทยะฐานะ 

อาจารย์ ๑ 
นาย 

ครูฝึก ๓ นาย 

สวท.ฯ - ๒.๕ 
๔.๖ 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากําลังพล 
รร.จปร. (ม.ค. –เม.ย. ๖๓) 

จํานวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ กยข.ฯ นขต.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร 
 

จํานวนครั้งในการจัด ไม่น้อยกว่า    
๘ ครั้ง 

กกพ.ฯ นขต.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตทหาร  
กองประจําการ รพ.รร.จปร. 

เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพชีวิต 

มากกว่าร้อยละ 
๘๐ 

รพ.ฯ. - ๔.๖ 

โครงการอบรมความรู้ เ รื่องเอดส์แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว 

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

๕๐๐ คน รพ.ฯ. - ๔.๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล (ต่อ) 

  โครงการอบรมความรู้ เ รื่องเอดส์แก ่ 
พลทหารกองประจําการ 

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

๖๐๐ คน รพ.ฯ. - ๔.๖ 

แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับ
กําลังพล 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน    

เต็ม ๕ 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่
สนใจ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน    

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ 
 

 กอศ.ฯ ๒.๕ 
๔.๖ 

แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

การตรวจที่พักอาศัยของกําลังพล จํานวนครั้งต่อเดือน ๑ สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๑) ๓.๖ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจําการ รพ.รร.จปร. 
 

เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพชีวิต 

มากกว่า    
ร้อยละ ๘๐ 

 

รพ.ฯ - ๓.๖ 

การตรวจสุขภาพประจําปีและคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอ
ลิค ในข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ  รร.จปร. และ รร.กส.กส.ทบ. 
และข้าราชการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  
ประจําปี ๒๕๖๒         

จํานวนเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ รพ.ฯ. - ๓.๖ 

โครงการสนับสนนุทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๖๒  

  กกพ.ฯ -  

กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

จํานวนงานที่บรรลุ     
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ โครงการปรนนิบตัิบํารุงระบบเครือข่าย 
รร.จปร.  

จํานวนงานที่บรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ กทท.ฯ - ๓.๖ 

แผนงานพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

โครงการอบรม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔
จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

สกศ.ฯ - ๔.๖ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิ.ย. 62 ฉบับที่ 1 หน้า ๓๑ 
 

 

       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย    
ปี ๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รับผิดชอบ

หลัก 
รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการพัฒนาระบบการประสานงาน
ของอาจารย์ นนร. และบุคลากร โดย
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวนบัญชีผู้ใชง้าน .......... 

(๑,๑๗๙ ราย) 

กทท.ฯ - ๔.๒ 

การจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

จํานวนสําเนาเอกสาร
ในฐานข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ เรื่อง/ปี 

สกศ.ฯ  
 

กปศ.ฯ ๓.๖ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑ 
 

ความสัมพันธร์ะหว่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

กับแผนปฏิบัติราชการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียน 
และคุณภาพบัณฑิต 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร 
 

นักเรียนนายร้อยชั้นปี
สุดท้าย มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ตํ่า
กว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า 

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีท่ี ๕ 

สกศ.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ITC ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนนายร้อยมี
ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสามารถ
สื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับนานาประเทศ 

การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language 
Course Placement Test (ALCPT) นนร. ชั้นปี
ท่ี ๕ 

กกพ.ฯ 

จํานวน นนร. ชั้นปีที่ ๕ ที่สอบ
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 

ร้อยละ ๓๐ 

นักเรียนนายร้อยได้รับ
รางวัล/การยอมรับ/ยกย่องท่ี
สะท้อนความรู้ ความสามารถ 
ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือองค์กร
ภายนอก 

โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 

จํานวนรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ไม่น้อยกว่า ๕ รางวัล 

โครงการพัฒนาศกัยภาพทางทหารและภาวะผู้นํา
แก่ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๐ 

ประเมินคุณภาพผู้สําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การสํารวจความคิดเห็น เร่ือง ความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา จปร. รุ่นท่ี 
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ 

ร้อยละ ๘๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒
คุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์   
 

การประเมินคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ของกองทัพบกโดย
ผู้ใช้ผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 

การสํารวจความคิดเห็น เร่ือง ความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา จปร. รุ่นท่ี 
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ผู้เรียน
มีผลงานตีพิมพ์/
เผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์   

 

โครงงานนักเรียนนายร้อย 
(Senior Project) ท่ีมีการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online หรือนําไปใช้
ประโยชน์ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

สกศ.ฯ 

จํานวนโครงงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สกศ.ฯ  
 

จํานวนผลงานท่ีได้รับรางวัล ๑๐ ผลงาน 

โครงการสนับสนนุ นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

สกศ.ฯ  
 

จํานวนโครงการ/ผลงาน ๔ ผลงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน   

 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์แก่
ผู้เรียน 

การจัดกําลังถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ ์

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

การปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในเขต
พระราชฐาน 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

ดําเนินการตามคําสั่ง/รปจ.ในการถวายความ
ปลอดภัย/การถวายความปลอดภัยภายใน 
รร.จปร. 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

ถวายพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรม นนร. 
รอ.ฯ ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

จัดคณะรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กกพ.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

การสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล กกพ.ฯ 

จํานวนคร้ังในการปฏิบัติ ๒๔ คร้ัง/ป ี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงรับการ
ถวายความเคารพรับแถวจาก นนร. เนื่องใน
โอกาสเปิดภาคการศึกษาปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

กกพ.ฯ 

การดําเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” 
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า    ๔ คร้ัง 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กกร.ฯ 

ร้อยละของกําลังพลท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๕๐ 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๓ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ)  

 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์แก่
ผู้เรียน(ต่อ) 

โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ครบรอบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

กกร.ฯ 

จํานวนโลหิต ๑,๑๒๐ ยูนิต 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ ห้วงพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กกร.ฯ 

จํานวนพันธ์ไม้ท่ีปลูก ๒,๐๐๐ ต้น 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงดํานา ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
รร.จปร. 

กกร.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า    ๔ คร้ัง 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า  ๔.๕๐จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กยข.ฯ 

จํานวนข้อความท่ีส่งเทิดทูน 
สถาบันฯ 

๓๐,๐๐๐ ข้อความ 

การตรวจสอบเว็บไซด์/สื่อออนไลน์ท่ีบ่อนทําลาย
สถาบันฯ 

กยข.ฯ 

ปริมาณแจ้งลบเว็บไซด์ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ 
เว็บไซต์ 

การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ใน
ส่วนของ ทบ. 

กยข.ฯ 

ไมมีการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
การจัดท่ีปรึกษาให้แก่ นนร. สปค.ฯ 

รายงานข้อมูล นนร. ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้ ผบช. ทราบ 

ไม่น้อยกว่า ๒คร้ัง/
ภาคการศึกษา 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การทัศนศึกษาพระตําหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ)  
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์แก่
ผู้เรียน(ต่อ) 
 

โครงการสนับสนนุ นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

สกศ.ฯ 
 

จํานวนโครงการ/ผลงาน ๔ ผลงาน 

โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนรางวลัหรือประกาศ
เกียรติคณุ 

ไม่น้อยกวา่ ๕ รางวลั 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่ นนร. 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนกิจกรรม 

ทางด้านดาราศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า        ๑ 
กิจกรรม 

การปฐมนิเทศ นนร. สกศ.ฯ 
 จํานวนกองวิชาฯ ที่มีสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. สกศ.ฯ 
จํานวนกองวิชาฯ ที่มีสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและภาวะผู้นําแก่ นนร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

จํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า      ร้อย
ละ ๘๐ 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ชั้นปีท่ี ๑-๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นท่ี ๑๐ กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของ 

ผู้เข้ารับการฝึก 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

การบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิกําลังพลให้กับ 
นนร. ชั้นปีท่ี ๕ 

กกพ.ฯ 

ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนาย
ร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านคะแนน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๕ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ)  
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์แก่
ผู้เรียน(ต่อ) 
 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะผู้นําระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ร่างกาย นนร. ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๗๐ 
นนร. ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 
นนร. ชั้นปีที่ ๓-๕ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

จํานวน นนร. ได้ผลการยิงปืนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา ให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านอักษรระดับ B ร้อยละ ๗๐ 

โครงการ Smart Cadet 4.0 สําหรับ นนร. 
ผู้บังคับบัญชา ประจําปี ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการฝึกปฏิบติังานด้านการพัฒนาชุมชนตาม
แนวชายแดนของนนร. ชั้นปีท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ 
มาตรการส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) 

โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน

ระบบ English Program 

สกศ.ฯ 
 

ร้อยละของจํานวน นนร. ผ่าน
เกณฑ์ ALCPT 
ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การนําเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็นภาษาอังกฤษ สกศ.ฯ  
 จํานวนผลงานท่ีนําเสนอ ๑๐ ผลงาน 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ 
มาตรการส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ นนร.ทุกชั้น
ปี เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement 
Test (ALCPT) 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร.แต่ละชั้น
ปีที่ผ่าน เกณฑ์ 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 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวน นนร. ทุก

ชั้นปี 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงาน นนร. ระหว่างโรงเรียน
ทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
คุณภาพครู อาจารย์  

   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ 
อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ  
 

คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขา
ท่ีสอนของอาจารย์ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําและรับรองผลงาน
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

กยข.ฯ 

จํานวนผลงานท่ีผ่านการ
รับรองจากสภา รร.จปร. 

ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 

โครงการสนับสนนุการจัดทําและรับรองผลงาน
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนผลงานท่ีผ่าน
การรับรองจากสภา 
รร.จปร. 

ไม่น้อยกว่า......  
ผลงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ครู/
อาจารย์ทางการฝึก
ศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาทางทหาร
และภาวะผู้นําท่ีมี
คุณภาพ 

 

ครู/อาจารย์ทางด้านวิชา
ทหาร/ภาวะผู้นําท่ีมีคุณภาพ 
ดังนี้ 

- มีประสบการณ์เป็็นผู้
บังคับหน่่วยทหารหรือจบ
การศึกษาชั้นนายร้อย 

- มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางทหาร 

 

- - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  การ

ประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ครู/
อาจารย์ทางการฝึก
ศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาทาง
ทหารและภาวะผู้นําท่ี
มีคุณภาพ 
(ต่อ) 

- ผ่่านการฝึึกอบรมใน
หลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะ
ด้าน 

- มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทางทหารเป็็นท่ี
ยอมรับของกองทัพ 
มีคุณวุฒิปริญญาโททาง
ทหารหรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพ
หรือวิทยาลัยการทัพข้ึนไป 

-  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ 
อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่  

 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/
หรือนวัตกรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนผลงานวิจัย/งาน
นวัตกรรมท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า   ๒๖ ผลงาน 

โครงการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนสถาบันที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า     ๓๐ สถาบัน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/
หรือนวัตกรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนผลงานวิจัย/งาน
นวัตกรรมท่ีได้รับการตีพิมพ์
และ/หรือเผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า   ๒๖ ผลงาน 

การดํารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation 
Index Centre: (TCI) 

สกศ.ฯ 
 

บรรจุในฐานข้อมูล TCI อยู่ในกลุ่มที่ ๑ต่อไป 
 

การดํารงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ใน Thai Journal Citation Index Centre: 
(TCI) 

สกศ.ฯ 
 

บรรจุในฐานข้อมูล TCI อยู่ในกลุ่มที่ ๒ ต่อไป 

การสนับสนุนการจัดทําบทความวิชาการ สกศ.ฯ 
 จํานวนบทความทางวิชาการ ๑๑ บทความ 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๘ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ อาจารย์
มีผลงานนําไปใช้
ประโยชน์  

อาจารย์ประจําท่ีมีงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

โครงการสนับสนนุอาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนอาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า   ๑๐ 
คน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์   

 

ครู/อาจารย์ประจําท่ีเพ่ิมพูน
ความรู้ฯไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชม./ปี และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการเรียน
การสอน 

 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “๗๐ ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๔๙” 
และการแนะนําโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีฯ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน  เต็ม ๕ 

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต) 

สกศ.ฯ 

จํานวนอาจารย์ผ่านเกณฑ์ ๒ นาย 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ข้ันท่ี ๑ 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนน เต็ม ๕ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

กยข.ฯ 

จํานวนผู้บริหาร/อาจารย์ที่
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 

๓๐ นาย 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สปค.ฯ. 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
วิธีการจัดทํา มคอ. ๓ และ 
๕ 

ร้อยละ ๘๐ 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพ
การศึกษานอกสถานท่ี 

สปค.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า๔ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลงพลที่เข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบ 

ร้อยละ ๗๐  



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๙ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์  (ต่อ) 
 

ครู/อาจารย์ประจําท่ีเพ่ิมพูน
ความรู้ฯไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชม./ปี และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการเรียน
การสอน (ต่อ) 
 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

สกศ.ฯ   

จํานวนกําลังพลท่ีเข้ารับ
การศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบ 

เอก ๑ นาย 
โท ๑ นาย 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

สกศ.ฯ   

จํานวนกําลังพลที่เข้ารับการศึกษา ๑ นาย 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ   

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ต่าง ๆ 
ตามแนวทางการรับราชการ 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลงพลที่เข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ 

ร้อยละ ๗๐  

การสนับสนุนการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรม 
การสมัคร/ต่ออายุสมาชิกของสภาและสมาคม
ทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 

สกศ.ฯ 

จํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อย     ๔ 
คร้ัง 

โครงการอบรมความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือการปฏิบัติงาน กฟส.ฯ 

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า  ๒๐ 
ชั่วโมง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียน
การสอน กฟส.ฯ 

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า       
๓๐ ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินการใช้ภาษาไทยใน
การเขียนหนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สกศ.ฯ 
 

จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๘๐ 

      



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๐ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์  (ต่อ) 
 

ครู/อาจารย์ประจําท่ีเพ่ิมพูน
ความรู้ฯไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชม./ปี และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการเรียน
การสอน (ต่อ) 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์ 
รร.จปร. 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
สัมมนา 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน    เต็ม ๕ 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit 
School ) เพ่ือพัฒนา E -Learning 

สวท.ฯ 

จํานวนผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า    
๑๕ นาย 

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และครูฝึกเข้าสู่
วิทยะฐานะ 

สวท.ฯ 

จํานวนอาจารย์และครูฝึกที่
เข้าสู่วิทยะฐานะ 

อาจารย์ ๑ นาย 
ครูฝึก ๓ นาย 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากําลังพล รร.จปร. 
(ม.ค. –เม.ย. ๖๓) 

กยข.ฯ 

จํานวนผู้ผ่านการทดสอบ ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กกพ.ฯ 

จํานวนคร้ังในการจัด ไม่น้อยกว่า    ๘ คร้ัง 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลท่ีสนใจ สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของผู้รับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน    เต็ม ๕ 

โครงการอบรม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔จากคะแนน 
เต็ม ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ครู/
อาจารย์ปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัยทหาร 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

ครู/อาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยและแบบ
ธรรมเนียมทหาร 

-  

การดําเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ ครู/อาจารย์ 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สปค.ฯ 

จํานวนอาจารย์ที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
คุณภาพหลักสูตร 

   

ตัวบ่ งชี้ ท่ี  ๓ .๑  การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
หลักสูตร  

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของหน่วยงานต้นสังกัด/
กระทรวงศึกษาธิการ/สภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตร
จัดการด้านวิศวกรรมแขนงวิศวกรรมโยธา) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรจัดการด้าน
วิศวกรรมแขนงวิศวกรรม
โยธา 

ผ่านการรับรองสภา 
รร.จปร. 

การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา
โท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรมีความสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ การ
บริหารและพัฒนา
หลักสูตร (ต่อ) 

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๖๓) สกศ.ฯ 

อนุมัติหลักสูตรโดยสภา
วิชาการทหารฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การประเมินหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) โดย นนร. ชั้นปีท่ี ๕ 

สกศ.ฯ 

จํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ 

การนําผลการประเมินความ
พึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร 

- - 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   

 

การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา/แผนการ
สอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

การจัดทํา มคอ. ๓ และ ๔  มคอ. ๕ และ ๖  สปค.ฯ 
การจัดทํา มคอ. ของวิชา
ตามหลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนวิชาที่ทําการสอน ไม่น้อยกว่า๖๐ วิชา 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบ English Program 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร. 
ผ่านเกณฑ์ ALCPT 

ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๕ 
คะแนน 

ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กองวิชาประวัติศาสตร์นํา นนร. ไปดูงาน
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

การรายงานผลการทัศน
ศึกษาของ นนร. อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ 
 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการฝึกปฏิบติังานด้านการพัฒนาชุมชนตาม
แนวชายแดนของนนร. ชั้นปีท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า ๔ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๒ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

 

มีหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลและอาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดทํา มคอ. ๓และ ๔  มคอ. ๕ และ ๖  สปค.ฯ 

การจัดทํา มคอ. ของวิชาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอน 

ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. ๓และ ๔  มคอ. ๕ 
และ ๖ ของ สกศ.ฯ กรม นนร.รอ.ฯ และ สวท.ฯ 

สปค.ฯ 

การจัดทํา มคอ. ของวิชาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การแจ้งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย ๑-๒ คร้ัง/ปี
การศึกษา 

- - 

กําหนดระบบตรวจสอบการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือ
ความโปร่งใส และยุติธรรม 

- - 

การนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

- - 

การปรับปรุงและพัฒนา
ข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน 
ให้มีคุณภาพ 

- - 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นํา  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผู้นําใน
หลักสูตร 

โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น กรม นนร.
รอ. ฯ จํานวน นนร. ท่ีผ่านเกณฑ์ ดี-

ดีมาก 
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ชั้นปีท่ี ๑-๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีท่ี ๕  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าท่ีสามารถเลือกเข้ารับ
ราชการ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่าน 
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๙๐ 

การพัฒนาระบบ E-Book เพ่ือการศึกษาด้วย
ตนเองของ นนร. 

สวท.ฯ 

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน ร้อยละ ๘๐ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ 
กระบวนการพัฒนาการ
ฝึกศึกษาวิชาทหารและ
ภาวะผู้นํา (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผู้นําใน
หลักสูตร (ตอ่) 
 

การฝึกเดินทางไกลและพักแรม นนร.ชั้นปีท่ี ๑-๕ กรม นนร.
รอ.ฯ จํานวน นนร. ผ่านเกณฑ์ใน

หัวข้อการฝึก 
ร้อยละ ๗๐ 

การจัดการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านคะแนน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

การสอบประมวลความรู้ นนร.ชั้นปีท่ี ๒       
( ระดับหมู่ ) และ นนร.ชั้นปีท่ี ๓ ( ระดับหมวด ) 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านการ
สอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตร
ส่งทางอากาศให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๓ 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร. ที่
ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ ๙๕ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรจู่โจมให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๔ 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ ๙๕ 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร. ชั้นปีท่ี ๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒   

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
การศึกษาและดูงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ในวิชาการฝึก
การใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึก
ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ในวิชาการฝึก
หน่วยทหารขนาดเล็ก 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่าน 
อักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารของ นนร. ชั้น
ปีท่ี ๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านการ
ฝึก 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนาย
ร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

จํานวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ 
กระบวนการพัฒนาการ
ฝึกศึกษาวิชาทหารและ
ภาวะผู้นํา (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผู้นําใน
หลักสูตร (ตอ่) 
 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะผู้นําระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ร่างกาย นนร. ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๗๐ 
นนร. ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 
นนร. ชั้นปีที่ ๓-๕ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

จํานวน นนร. ได้ผลการยิงปืนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา ให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ. ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านอักษรระดับ B ร้อยละ ๗๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ 
ประสิทธิผลของการฝึก
ศึกษาวิชาทหารและ
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา  
 

- แผนการฝกึวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 

- การฝึกตามแผนท่ี
กําหนด 

- การประเมินผลการฝึก
วิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นาํและนํามา
พัฒนา 

- มีนวัตกรรมท่ีใช้
สนับสนนุในการฝกึวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีท่ี ๕  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าท่ีสามารถเลือกเข้ารับ
ราชการ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านอักษรระดับ B ร้อยละ ๙๐ 

การสอบประมวลความรู้ นนร.ชั้นปีท่ี ๒       
( ระดับหมู่ ) และ นนร.ชั้นปีท่ี ๓ ( ระดับหมวด ) 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านการสอบ ร้อยละ ๑๐๐ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตร
ส่งทางอากาศให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๓ 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร. ที่ผ่านเข้า
รับการฝึก 

ร้อยละ ๙๕ 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรจู่โจมให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๔ 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจํานวน นนร. ที่ผ่าน
เข้ารับการฝึก 

ร้อยละ ๙๕ 

โครงการมอบรางวัลการศึกษาวิชาทหารแก่ นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สวท.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร. ชั้นปีท่ี ๕ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒   

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านการศึกษาและ
ดูงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ในวิชาการฝึก
การใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึก
ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านคะแนนอักษร
ระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๕ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ 
ประสิทธิผลของการฝึก
ศึกษาวิชาทหารและ
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา  
(ต่อ) 

- แผนการฝกึวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 

- การฝึกตามแผนท่ี
กําหนด 

- การประเมินผลการฝึก
วิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นาํและนํามา
พัฒนา 

มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุน
ในการฝกึวิชาทหารและการ
เสริมสร้างคณุลักษณะผู้นาํ 

(ต่อ) 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ในวิชาการฝึก
หน่วยทหารขนาดเล็ก 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านอักษรระดับ B ร้อยละ ๘๐ 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารของ นนร. ชั้น
ปีท่ี ๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สวท.ฯ 

จํานวน นนร. ผ่านการฝึกปฏิบัติ
หน้าที่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนาย
ร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านคะแนนอักษร
ระดับ B 

ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา นนร. 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะผู้นําระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ ๘๐ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ร่างกาย นนร. ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๗๐ 
นนร. ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 
นนร. ชั้นปีที่ ๓-๕ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

จํานวน นนร. ได้ผลการยิงปืนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา ให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จํานวน นนร. ที่ผ่านอักษรระดับ B ร้อยละ ๗๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้   

 

- แผนการจัดหาส่ิง
สนับสนนุการเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการรวมท้ังแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ 

โครงการจัดหาเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประกอบ
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองนอน สนับสนุน นนร.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กกบ.ฯ 

ความพึงพอใจชอง นนร. ต่อ สป. 
ตามสิทธิ 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการสนับสนนุและซ่อมบํารุงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาของ นนร.   

กกบ.ฯ 

ความพอเพียงในการสนับสนุน ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการซ่อมบํารุงยานพาหนะสาย ขส. 
งบท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กกบ.ฯ 

ความเพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ ๘๐ 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐานการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

ซ่อมปรับปรุงได้ครบตามรายการท่ี
กําหนด 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๖ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้  (ต่อ) 
 

แผนการจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(ต่อ) 

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาของ 
รร.จปร. (งานซ่อมถังพักน้ําใสบนเนินเขาของ 
รร.จปร.) 

กกบ.ฯ 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐานการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา รร.จปร. ระยะท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

กกบ.ฯ 

-ซ่อมปรับปรุงได้ครบตามรายการ
ที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

-คุณภาพดีผ่านมาตรฐานการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคและการท่ีดิน หน่วย รร.จปร.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กกบ.ฯ 

ซ่อมปรับปรุงได้ครบตามรายการที่
กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

-คุณภาพดีผ่านมาตรฐานการตรวจ
รับของคณะกรรมการ 

-ซ่อมปรับปรุงได้ครบ 

โครงการบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิต
นักเรียนนายร้อย 

รพ.ฯ 

๑. ความพึงพอใจ 
 

มากกว่า         
ร้อยละ ๘๐  

๒. นนร. ปลอดภัยจากการ
เจ็บป่วยจากความร้อน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดหาส่ือสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกองวิชา
ประวัติศาสตร์ 

สกศ.ฯ 

การนําเสนอสื่อส่ิงพิมพ์ที่ นนร.
จัดหาตามความสนใจ 

ไม่น้อยกว่า ๒ คร้ัง/
ปี 

โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางด่ิง การลง
เร่งด่วน และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ 

สวท.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ี
ขออนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการโต๊ะทรายดิจิตอล สวท.ฯ 
ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ
อนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดทําตําราวิชาทหารให้กับ นนร. สวท.ฯ 
ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ
อนุมัติจัดหา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการปรับปรุงสนามทดสอบกําลังใจ กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ

อนุมัติ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๗ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้  (ต่อ) 
 

แผนการจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(ต่อ) 

การจัดทําตํารากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นํา นนร. กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ

อนุมัติจัดหา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดหาวัสดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตร 
นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ
อนุมัติจัดหา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการจัดทําคูมื่อ นนร. ประจําปี ๒๕๖๒ กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ

อนุมัติ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายให้กับ นนร. ชั้นปีท่ี ๑ 
เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตามจํานวนท่ีขอ
อนุมัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
- บันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและ
พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระหว่าง ทบ. โดย รร.จปร. กับ กสท.โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (๒๐ มิ.ย.๖๑) 

สกศ.ฯ  
 

จํานวนกิจกรรมทําร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๒ 
กิจกรรม 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ( น้ําด่ืม ,น้ํา
ประปา,น้ําเสีย ) ใน รร.จปร. ปีละ ๒ คร้ัง 

รพ.ฯ 

คุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 

การตรวจท่ีพักอาศัยของกําลังพล สกศ.ฯ 
จํานวนคร้ังต่อเดือน ๑ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 
รพ.รร.จปร. 

รพ.ฯ 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิต มากกว่า         
ร้อยละ ๘๐ 

การตรวจสุขภาพประจําปีและคัดกรองความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิค ในข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  รร.จปร. และ 
รร.กส.กส.ทบ. และข้าราชการในเขตพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง  ประจําปี ๒๕๖๒        

รพ.ฯ 

จํานวนเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการปรนนิบติับํารุงระบบเครือข่าย รร.จปร. กทท.ฯ 
จํานวนงานท่ีบรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๘ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้  
(ต่อ) 
 

 การจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 

จํานวนสําเนาเอกสารใน
ฐานข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เร่ือง/ปี 

- การประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ
ให้บริการรวมทั้งแหล่ง
ฝึกปฏิบัติและนําผลการ
ประเมินมาสนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- - 

มาตรฐานท่ี ๔ การ
บริหารจัดการ    

   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ 
เอกลักษณ์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

- แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ี
สะท้อนเอกลักษณ์
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC 
 

สกศ.ฯ  

 

ความพึงพอใจของ นนร.  ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและทางบ้านมี
ฐานะยากจน รอบๆ พ้ืนท่ี รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

กกร.ฯ 

การดําเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดทําแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เม่ือเกิดภัยพิบัติ 

กกร.ฯ 

มีการทดสอบแผน ๑ คร้ัง 
การจัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี กกร.ฯ 

การเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ ภายใน ๖ ชม. 

การอบรมการดับไฟป่าให้แก่ นนร. ชั้นปีท่ี ๕ กยข.ฯ 

จํานวน นนร. ชั้นปีที่ ๕ ที่
ผ่านการอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพคนตาบอดและพิการซํ้าซ้อน บ้านร่ืนสุข 
อําเภอบ้านนา 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ังของการให้ความ
ช่วยเหลือ 

๒ คร้ัง 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๙ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ เอกลักษณ์
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ต่อ) 
 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ี
สะท้อนเอกลักษณ์
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ต่อ) 

โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดนครนายก 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ๖ คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก 
(สภากาแฟและงานร่วมรัฐพิธี 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ๖ คร้ัง 

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุว
เกษตรและท่ีปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ 
ประจําปี 2562 

กกร.ฯ 

การดําเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการจัดการความรู้ประจําปี ๒๕๖๒ กยข.ฯ 

จํานวนเร่ือง ๑๙ เร่ือง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ การ
ดําเนินงานของสภา
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

- มีการกําหนดนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏิบติัการ
ประจําปีท่ีทันสมัยและ
ปฏิบัติได้ 

การจัดทําแผนพัฒนา รร.จปร. 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 

- ผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัด
กําหนด 

โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตร
จัดการด้านวิศวกรรมแขนงวิศวกรรมโยธา) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรจัดการด้านวิศวกรรม
แขนงวิศวกรรมโยธา 

ผ่านการรับรองสภา 
รร.จปร. 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา
โท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรมีความสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๖๓) สกศ.ฯ 

อนุมัติหลักสูตรโดยสภาวิชาการ
ทหารฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๐ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ การ
ดําเนินงานของสภา
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 
(ต่อ) 
 

มีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการ
กํากับติดตาม และสนับสนุน
ผู้บริหารในการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนด 

สนับสนุนงานพิธีการ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๖๒ กกพ.ฯ 

การดําเนินการด้านงบประมาณ
เรียบร้อยตามงบประมาณที่ได้รับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การปฏิบัติการเกินกําลังปัจจุบัน กปช.ฯ 

สนับสนุนการดําเนินงานได้ครบถ้วน กปช.ฯ 

การติดต่อราชการและการนําสาร กปช.ฯ 

สนับสนุนการดําเนินงานได้ครบถ้วน กปช.ฯ 
การสวัสดิการ (ค่ากระแสไฟฟ้า) กปช.ฯ 

สนับสนุนการดําเนินงานได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 

การซ่อมบํารุงและรักษาคุรุภันฑ์                       กปช.ฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ร้องขอได้ทันเวลา 

กปช.ฯ 

การซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ 

การธุรการอ่ืนๆ กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ 

งานเครดิตท่ัวไปของ ผบ.หน่วย กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ร้องขอได้ทันเวลา 

ร้อยละ ๘๐ 

มีการบริหารจัดการประชุมท่ี
ดี 

ประชุม นขต. และ ประชุม ฝสธ. - 

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
(Regular Data 
Monitoring) และ
ตรวจสอบได้ 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับงานประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สปค.ฯ 

การใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับมาตรฐานที่ ๓ ในทุก
รายวิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

สกศ.ฯ 

จํานวนรายการที่ได้รับแจ้งหรือ
คําแนะนําจากผู้ใช้งานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ ๘๐ 

จํานวนกองวิชาที่เข้าใช้ระบบงาน ร้อยละ ๑๐๐  
 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๑ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ การ
บริหารความเสี่ยง   
 

มีการจัดทําแผนจัดการความ
เสี่ยง 

 
(ดําเนินการในระดับ สกศ.ฯ) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ การ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ต่อ สถาบัน ชุมชน 
สังคม และกองทัพ  

 

กําหนดแผนงานการนํา
ความรู้และประสบการณ์
ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “๗๐ ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๔๙” 
และการแนะนําโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีฯ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ 
จากคะแนน  

เต็ม ๕ 
 

การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพ้ืนท่ี
ชุมชน 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ๒๔ คร้ัง 
โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ 

กกร.ฯ 

จํานวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า ๔ คร้ัง 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า  ๔.๕๐จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการดําเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าว
พระราชทาน รร.จปร. 

กกร.ฯ 

จํานวนผู้มาใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

โครงการพระราชดําริสวนผลไม้ภาคใต้ กกร.ฯ 

พันธุ์ไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. กกร.ฯ 

พันธุ์ไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ร้อยละ ๑๐๐ 

การฝึก/สาธิตการยิงปืนด้วยเคร่ืองช่วยฝึก
เทคโนโลยีสูง ให้แก่ นนร.ต่างประเทศและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีเดินทางมาศึกษา
ดูงาน รร.จปร. 

สวท.ฯ 

จํานวนผู้ที่เข้ารับการฝึก ไม่น้อยกว่า   ๑๐๐ 
นาย 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๒ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ การ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ต่อ สถาบัน ชุมชน 
สังคม และกองทัพ  
(ต่อ) 

กําหนดแผนงานการนํา
ความรู้และประสบการณ์
ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ (ต่อ) 

การส่งเสริมให้กําลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดําเนินการเรียบร้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

การจัดทํา/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไม่น้อยกว่า ๑ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และจัดการทําข้อมูล
แผนท่ีรายละเอียดสูงและข้อมูลสามมิติด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพ่ือการศึกษา
ทางด้านวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิม
พระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า ๔จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

โครงการอบรมไซเบอร์ให้แก่ นักเรียนในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง รร.จปร. 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ 

ไม่น้อยกว่า ๔จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ 
/กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔   
จากคะแนนเต็ม ๕ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔   
จากคะแนนเต็ม ๕ 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนผลงาน/ 

กิจกรรมทางวิชาการ 

๑๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างทบ. และตามท่ีได้รับการร้องขอ 

สกศ.ฯ 
 

จํานวนช่ัวโมงการสอนตามที่ได้รับ
การร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

    



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๓ 
 

   มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ การ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ต่อ สถาบัน ชุมชน 
สังคม และกองทัพ (ต่อ) 

 

กําหนดแผนงานการนํา
ความรู้และประสบการณ์
ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ (ต่อ) 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
โครงการสนับสนนุการฝึกและศึกษาวิชาทหาร
ให้แก่ รร.ตท.สปท.  รร.กส.กส.ทบ. และ รร.แผน
ท่ี ผท.ทหาร 

สวท.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร
ของ สป. รุ่นท่ี ๖  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กยข.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

กกร.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร. 
รอ.ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ กรม นนร. 
รอ.ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการฝึกปฏิบติังานด้านการพัฒนาชุมชนตาม
แนวชายแดนของนนร. ชั้นปีท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย สกศ.ฯ 

จํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการ คาดการณ์ปริมาณนํ้าท่าเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในลุ่มน้ํายมส่วนบน 

สกศ.ฯ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑ โครงการ 

 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕  การ
ส่งเสริมสนับสนุนทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

มีแผนงานเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร  

 

การสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล กกพ.ฯ 
จํานวนคร้ังในการปฏิบัติ ๒๔ คร้ัง/ป ี

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การทัศนศึกษาพระตําหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่า ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ 

จํานวนบุตรของกําลังพลท่ี
เข้ามาร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๖๐ 

กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยรายวัน กยข.ฯ 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ 

คน 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร. 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า๔ จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า๔ จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่อง
ในวันกองทัพไทยประจําปี๒๕๖๒ 

กกพ.ฯ 

จํานวนข้าราชการที่ 
เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ 

งานวันพระราชทานกําเนดิ รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๒ 
ปี 

กกพ.ฯ 

จํานวนข้าราชการที่เข้าร่วมพิธี ร้อยละ ๘๐ 

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้าย
วันพระราชสมภพฯ และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึก 

กกพ.ฯ 

จํานวน นนร.  ที่เข้าร่วมพิธี ร้อยละ ๘๐ 

พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

กกพ.ฯ 

นนร. บวช ครบตามกําหนด 
 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๕ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕  การ
ส่งเสริมสนับสนุนทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร (ต่อ) 

มีแผนงานเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร (ต่อ) 

 

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัล
การศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครู  
อาจารย์ ประจําปี ๒๕๖๒ 

กกพ.ฯ 

จํานวนข้าราชการ รร.จปร. ที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ 

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. และผู้ศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทางหารต่างประเทศประจําปี 
๒๕๖๓ 

กกพ.ฯ 

จํานวนนายทหารใหม่ที่เข้าร่วมพิธี  ร้อยละ ๙๐ 

พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการทหารของทหาร
ชั้นนายพลโดยกองทัพบกประจําปี ๒๕๖๒ 

กกพ.ฯ 

จํานวนผู้เกษียนอายุราชการที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ ๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน   
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพ
การศึกษานอกสถานท่ี 

สปค.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ต่าง ๆ 
ตามแนวทางการรับราชการ 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลงพลที่เข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ 

ร้อยละ ๗๐  

การส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

สปค.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒๐ ชม./ปี 

ร้อยละ ๖๐ 

โครงการอบรมกําลังพล “ไฟฟ้าท่ีต้องรู้” สกศ.ฯ  
 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เคร่ือง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

สกศ.ฯ  
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า๔ จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เคร่ือง
เชื่อมไฟฟ้า” 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ 

สกศ.ฯ  
 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า     ๑๐ 
นาย 

 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๖ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  (ต่อ) 
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

การฝึกอบรมกําลังพล ในเรื่องการใช้เคร่ืองช่วยฝึก
เทคโนโลยีชั้นสูง ( Milo Range ) 

สวท.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า       ๕ 
นาย 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/
ดูงานไม่น้อยกว่า๒๐ ชม. / ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินการใช้ภาษาไทยใน
การเขียนหนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การปรับปรุง
วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนท่ี รร.จปร. ด้วยคู่มือ
ปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน    เต็ม ๕ 

การฝึกอบรมนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ) เลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ( นชง.) 

สวท.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 
๑๐ นาย 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit 
School ) เพ่ือพัฒนา E -Learning 

สวท.ฯ 

จํานวนผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า    
๑๕ นาย 

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และครูฝึกเข้าสู่
วิทยะฐานะ 

สวท.ฯ 

จํานวนอาจารย์และครูฝึกที่เข้าสู่
วิทยะฐานะ 

อาจารย์ ๑ นาย 
ครูฝึก ๓ นาย 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากําลังพล รร.จปร. 
(ม.ค. –เม.ย. ๖๓) 

กยข. 

จํานวนผู้ผ่านการทดสอบ ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กกพ.ฯ 
 จํานวนคร้ังในการจัด ไม่น้อยกว่า        ๘ 

คร้ัง 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 
รพ.รร.จปร. 

รพ.ฯ 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิต 
มากกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 



เอกสารประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๗ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสําคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖ การ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  (ต่อ) 
 

การพัฒนาบุคลากรประจํา
สายสนับสนุน วิชาการ/
ธุรการ (ต่อ) 

โครงการอบรมความรู้เร่ืองโรคเอดส์แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างและครอบครัว 

รพ.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม ๕๐๐ คน 

โครงการอบรมความรู้เร่ืองเอดส์แก่ พลทหารกอง
ประจําการ 

รพ.ฯ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๐๐ คน 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลท่ีสนใจ สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔ จาก
คะแนน    เต็ม ๕ 

โครงการอบรม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๔จาก
คะแนน เต็ม ๕ 

มาตรฐานท่ี ๕ การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
 

การพัฒนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าอัน
เนื่องมาจากการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอก 
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