


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 





สารบัญ 

 หน้า 

บทน า    
  กล่าวทั่วไป  ๑ 
 ปรัชญา ๑ 
   ปณิธาน  ๒  
  วิสัยทัศน์  ๒  
  เอกลักษณ ์  ๒  
 อัตลักษณ์  ๒  
  วัตถุประสงค์  ๒ 
 ภารกิจ  ๒  
  โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  ๓  
  ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ  ๔  
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๕  
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๓ 
สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๕๓ 

 
ภาคผนวก    

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๖
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 

  ชื่อโครงการ                                                                หน้า 

โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง     ๕๗ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า  
โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง      ๕๘ 

ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 
เจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการ 
แนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริ 
ของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี ครั้งที่ ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร 
ไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการ 
ทูต นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา  

โครงการจัดท าหนังสือ "พฤกษพรรณพ้ืนถิ่นแดนดิน จปร." เพ่ือเป็นที่ระลึก    ๖๑ 
เนื่องในโอกาสวันพระราชทานก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๐ ปี  
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์     ๖๓ 
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

โครงการด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร.   ๖๕ 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง      ๖๗ 
โครงการพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท   ๖๙ 
โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา    ๗๑ 
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning     ๗๓ 
โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและ    ๗๕ 

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ      ๗๗ 

ประกอบด้วย ๘ โครงการย่อย        
โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน    ๗๗ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา      ๘๐ 

   โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันการจัดการทรัพยากรในองค์กร    ๘๓ 
(Thailand ERM  Challenge)     

   โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐    ๘๖ 
   โครงการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐    ๘๙ 



  สารบัญโครงการ (ต่อ) 

  ชื่อโครงการ                                                              หน้า 

 โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ นนร. เพื่อเข้าแข่งขันด้าน   ๙๓ 
หุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

   โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขัน Cyber Security    ๙๗ 
   โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑    ๙๘ 
โครงการปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน  ๑๐๐ 

Smart Farm           
โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓  ๑๐๓ 
  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ๑๐๕ 
โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ๑๐๖ 
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ๑๐๘ 
โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ ๑๑๐ 
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข.๒ เพ่ือเตรียมพร้อมในการประชุมโยธาแห่งชาติ ๑๑๒ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับองค์กร และสถาบัน ๑๑๓ 

อุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ  
โครงการประชุมนานาชาติ International Conference on Early State ๑๑๕ 
 and Cultural Relationship of Mainland Southeast Asia 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและ  ๑๑๖ 

นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ รร.จปร. ๑๑๘ 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ สภาอาจารย์  สกศ.รร.จปร. ๑๒๐ 
โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ๑๒๒ 
โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืน  ๑๒๕ 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  
โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ๑๒๕ 
โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ๑๒๗ 
โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน ๑๒๙ 

โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน ๑๓๑ 
ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ ๑๓๓ 
โครงการ Smart Farming ห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้ ๑๓๔ 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสมน้ ายางพาราพัฒนาสระน้ าต้านภัยแล้ง ๑๓๗ 



สารบัญโครงการ (ต่อ) 

  ชื่อโครงการ                                                                หน้า 

โครงการพัฒนาคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในระบบ  ๑๓๙ 
ชลประทานไร่นา  

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  ๑๔๒ 
 Smart Organic Farm ในพ้ืนที่ต าบลท่าทราย จังหวัดนครนายก 
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่  ๑๔๔ 
  บุคลากร สกศ.รร.จปร.  
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๔๕ 
โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานการประกันคุณภาพ ๑๔๗ 
 การศึกษา  
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านก าลังพลและด้านฝึก-ศึกษา ๑๔๘ 

สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย 
 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านก าลังพล สกศ.รร.จปร.          ๑๔๘ 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.          ๑๕๐
โครงการการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐             ๑๕๒ 
โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์  ๑๕๓ 
 ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย  

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ๑๕๓ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ๑๕๕ 

“การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น”  
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” ๑๕๗ 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” ๑๕๙ 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  ๑๖๑ 
โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ ๑๖๓ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑๖๕ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๖๗ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ ALCPT ๑๖๘ 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๑๖๙ 
  (การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและส ารองข้อมูล, โครงการ 
   สร้างตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย 
  ด้านไซเบอร์)  
 
 
 



สารบัญโครงการ (ต่อ) 

  ชื่อโครงการ                                                                หน้า 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการอย่าง ๑๗๐ 
 มีประสิทธิภาพ (การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล, การพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูล นนร., การพัฒนาระบบคลังวัสดุและครุภัณฑ์)  
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ  ๑๗๑ 

(การพัฒนาข้อมูล ด้านการเรียนการสอน, การพัฒนาข้อมูลด้าน 
การวิจัยและผลงานทางวิชาการ) 

โครงการอบรม E-Learning ๑๗๒ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหารส าหรับ  ๑๗๓ 

ก าลังพล สกศ.ฯ  
โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” ๑๗๖ 
โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย ๑๗๘ 
 
 
 
 
 
  
 



๑ 
 

บทน ำ 
 
กล่ำวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา            
สกศ.รร.จปร. และฝ่ายอ านวยการ สกศ.รร.จปร. ตามแนวทางของแผนแม่บทการพัฒนา             
สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่  ๑ การพิทักษ รักษา และเท ิดท ูน สถาบ ันพระมหากษ ัต ร ิย ์ ป ระเด ็น ย ุท ธศาสตร ์ที ่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้เป ็นผ ูน  าทางทหารที ่พ ึงประสงค ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน ๖๗ โครงการ และ ๖๕ กิจกรรม ซึ่ง สกศ.รร.จปร. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารในทุกระดับของ สกศ.รร.จปร. 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ปรัชญำ 
สกศ .รร.จปร.ใช้ปรัชญ าของ รร .จปร .  ซ่ึ งได้ อัญ เชิญ มาจากพระราชด ารัสฯ  ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน
นายร้อย  เมื่อวันที่   ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า 

....การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมี
พลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถ
จะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ ที่จะน าไปสู่
ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจาก
โรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง  เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะ  พยายามในการเล่าเรียน
วิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็น
การฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความอิศระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอนของ
เรา… 

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

 

 

 



๒ 
 

ปณิธำน 
 ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  
 “ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

วิสัยทัศน์ 
  “รวมศักยภาพของ สกศ.รร.จปร. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 

เอกลักษณ์  
 สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือตามที่ รร.จปร. ก าหนดคือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

อัตลักษณ์ 
 สกศ.รร.จปร. ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ที่ได้ก าหนดให้ นนร. “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ 
นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  

วัตถุประสงค ์
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาทีเพียงพอต่อ

การปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย  รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภำรกิจ  
สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 

 
 



๓ 
 

โครงสร้ำงองค์กรและกำรปฏิบัติงำน 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพ

ไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ 
ของ รร.จปร. ก าหนดให้ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาอบรมแก่ นนร. ให้มีพ้ืนฐานความรู้
วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอส าหรับนายทหารสัญญาบัตรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บั งคับหมวด
ของหน่วยก าลังรบหรือหน่วยอื่นๆ ในกองทัพบก โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร.เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยขึ้นตรง จ านวน ๑๑ กองวิชา และ ๑ กอง
เตรียมการและควบคุมการศึกษา โดยมีสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสาน
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ส่วนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานทางวิชาการของอาจารย์
และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการศึกษา 

สภาอาจารย/์สภาคณาจารย ์

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
กองวิชาฟิสิกส์ 
กองวิชาเคมี 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
กองวิชาอักษรศาสตร ์

กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

กองวิชาประวัติศาสตร ์

กองวิชา 

แผนกก าลังพล 

ส านักงานวิจัย 

แผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง 

แผนกธุรการ 
แผนกบริหารการศึกษา 

แผนกฝึกศึกษาและกิจการพลเรือน 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 



๔ 

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

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

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

และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 



 

 ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม

 
 



 

 ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ. ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าสั่ง/รปจ.ในการถวาย
ความปลอดภัย/การถวายความปลอดภัย
ภายใน กปศ.ฯ 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ก าลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 
โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๒ 
พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะน า
โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
ครั้งที่  ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์
ระหว่างราชอาณาจักรไทย - รัสเซีย 

 



 

 ๗ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
(ต่อ) 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

โครงการจัดท าหนังสือ "พฤกษพรรณพื้นถิ่น
แดนดิน จปร." เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส
วันพระราชทานก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ 
๑๓๐ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
ทัศนศึกษาโครงการส่ วนพระองค์  และ  
พระบรมมหาราชวัง 
ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม 
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
โครงการด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของ 
โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๓  ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
บ่อนท าลายสถาบัน 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออินเตอร์เน็ต 

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

การพัฒนาการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 
การประเมินหลักสตูร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) 
การปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) 

 

 

 

 

 

 



 

 ๙ 

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

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน     การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร.  
โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ                                                                                 
  ๑. โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๒. โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา  

  ๓. โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันการ
จัดการทรัพยากรในองค์กร (Thailand ERM 
Challenge) 
  ๔. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ๕. โครงการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 



 

 ๑๐ 

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

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน       ๖. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ 
นนร. เพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ๗. โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขัน 
Cyber Security 
  ๘. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับ 
อุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑ 
การเชิญศิษย์ เก่ามาให้ความรู้  และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 
โครงการปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน Smart Farm 
การพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่ นนร. 
การพัฒนาภาษาอังกฤษของ  นนร.ร่วมกับ 
ROTC 
โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 
ช้ันปีท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 
การจัดท าป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 
การจัดหาสื่อสิ่ งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้  นนร.     
รักการอ่าน 



 

 ๑๑ 

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

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน     การประกวดผลงานวิจัยดี เด่นของ  นนร.   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
การปฐมนิเทศ  นนร. 
การปัจฉิมนิเทศ นนร. 
การรับแถว นนร. 

กลยุทธ์ ที่  ๕  พัฒนาการสนั บสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข.๒ เพื่อเตรียม 
พร้อมในการประชุมโยธาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 



 

 ๑๒ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการประชุมนานาชาติ 
International Conference on Early 
State and Cultural Relationship of 
Mainland Southeast Asia  

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
การวิจัยภายนอก 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
โครงการบรรยายพิ เศษทางวิชาการ 
รร.จปร. 

 

 



 

 ๑๓ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

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

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

โครงการสัมมนาทางวิ ชาการ  สภา
อาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ 
การจัดท าวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เพื่อเข้าบรรจุในฐานข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) 
การด ารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าจุลจอมเกล้า
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ใน 
Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/ 
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 



 

 ๑๔ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

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

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

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ) 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สั งคมในหน่วยงานอื่นทั้ ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
  ๑. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  
  ๒. โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
  ๓. โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับ 
อากาศสู่ชุมชน  
โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสาน 
งานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ 
๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ Smart Farming  
ห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู ้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีต
ผสมน้ ายางพาราพัฒนาสระน้ าต้านภัย
แล้ง 
โครงการพัฒนาคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์
ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในระบบ
ชลประทานไร่นา 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและ
การท างานวิสาหกิจ ชุมชนต้นแบบ 
Smart Organic Farm ในพื้นที่ต าบลท่า
ทราย จังหวัดนครนายก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 



 

 ๑๖ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

การพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการ 
ศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
สกศ.รร.จปร. 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โ ค ร งก ารพัฒนา ระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๗ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การประ ชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สกศ. 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง สกศ. 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร งานด้ านก าลั งพลและด้ าน 
ฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.  
  ๑. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

  ๒. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.  

 

 

 



 

 ๑๘ 

 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๗. แผนงานการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้  
สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร. , รร.สธ.ทอ. , วสท. , วทร. , 
วทอ. 
การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

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

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน 
การศึกษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 ๑๙ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์
  ๑. โครงการอบรมบุคลากรในการ
ปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปญัหา
คอมพิวเตอร ์
  ๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้
รถยนต์เบื้องต้น” 
  ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
  ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความส าเร็จใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 
โครงการสนับสนุนการจัดท าและรับรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณ
และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ 

โครงการสัมมนาเ ชิงปฏิบัติก ารวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 



 

 ๒๐ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล (ต่อ) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมสอบ ALCPT 
การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลที่
สนใจ 

กลยุทธ์ที่  ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑) โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยและส ารองข้อมูล 
 ๒) โครงการสร้างความตระหนักและ
พัฒนาขีดความสามารถในการรักษา
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
โ ค ร งก ารพัฒนา ระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล 
 ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร. 
 ๓ )  การพัฒนาระบบคลั งวั สดุ และ
ครุภัณฑ์ 

 

 

 



 

 ๒๑ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ (ต่อ) 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (ต่อ) 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ 
 ๑) การพัฒนาข้อมูลด้านการเรียนการ
สอน 
 ๒) การพัฒนาข้อมูลด้านการวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ  
โครงการอบรม E-Learning 
การพัฒนาเวบไซต์ของ สกศ.รร.จปร. 
และกองวิชาฯ 
การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
 
 
 



 

 ๒๒ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๑๒  การสร้ า งค่ านิ ยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
แบบธรรมเนียมทหารส าหรับก าลังพล 
สกศ.ฯ 
  ๑.  การท าบุญเนื่ องในวันคล้ายวัน
สถาปนา สกศ.  รร.จปร. 
  ๒. การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่
ก าลังพล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 
  ๓. การแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ 
(วันไหว้ครู) 
การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการ 
ศึกษาดูงานของ นนร.        
การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” 
โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้
ร่มธงไทย 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

การออกก าลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) 
การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

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

 



 

 ๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 



 

 ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๔ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

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

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าสั่ง/รปจ.ในการ
ถวายความปลอดภัย/การถวายความ
ปลอดภัยภายใน กปศ.ฯ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) กปศ.ฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐัสีมา
คุณากร 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม 

≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ 
  

๙.๒, 
๗.๑, ๗.๒ 

ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวาย    
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 

จ านวน 
ก าลังพล  
สกศ.ฯ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จ านวนครั้ง ๕ กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๙.๑ 

 



 
 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
(ต่อ) 

  โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระ
เกียรต ิ๕ รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

จ านวน
กิจกรรม 

๓ กคศ.ฯ 

 

๑๐.๒ 

โครงการจดัสมัมนาทางวิชาการเฉลิม     
พระเกียรติพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา   
๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะน าโครงการ
หอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ใน
พระราชด าริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ครั้งท่ี ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งความสมัพันธ์
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จาก
มุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา 
และนักการทตู นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา  

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ 

  

๒.๔, ๖.๑, 
๙.๑, ๙.๒ 

โครงการจดัท าหนังสือ "พฤกษพรรณพื้นถิ่น
แดนดิน จปร." เพื่อเป็นท่ีระลึกเนือ่งใน
โอกาสวันพระราชทานก าเนิด รร.จปร. 
ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปี 

๖๐ 

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๓) กปศ.ฯ ๙.๑, ๙.๒ 

 

 



 
 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
(ต่อ) 

  โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ ์บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กอศ.ฯ 

  

๖.๑, ๙.๑ 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค ์และ
พระบรมมหาราชวัง 

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ 
  

๗.๑, ๙.๑ 

ทัศนศึกษาพระต าหนักบา้นสวนปทุม ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ   ๒.๔, ๗.๑ 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวน 
ก าลังพล 

๑๕ กตก.ฯ (๓) 
  

๙.๑ 

โครงการด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของ
โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

≥๒๐ กมส.ฯ 

  

๑๐.๒ 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กมส.ฯ 
  

๖.๑, ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที ่๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
๑๐,๐๐๐

ข้อความ/ป ี

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ที่บ่อนท าลายสถาบัน 

จ านวนครั้ง/
(URL) 

≥ ๑๐,๐๐๐ 
ครั้ง/ป ี

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๙.๑ 

 



 
 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพและ
การกดดันทางสังคม 
(ต่อ) 

  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
และสื่ออินเตอร์เนต็ 

จ านวน
ข้อเขียน 

๒ เรื่อง/ป ี กปศ.ฯ 

  

๙.๑ 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
และสื่ออินเตอร์เนต็ 

จ านวน
ข้อเขียน 

๒ เรื่อง/ป ี กปศ.ฯ 

  

๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก         
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

มี
ประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) คณะ 
กรรมการฯ 

๑.๒ 

ไม่มีการทุจรติ
ในกระบวนการ
สอบคัดเลือก 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

โครงการพัฒนาจดัท าระบบการศกึษาและ
หลักสตูรการศึกษาระดับปรญิญาโท 

ร่างหลักสูตร ผ่านการ
รับรองของ

สภา 
รร.จปร. 

 กตก.ฯ (๓) คณะ 
ท างานฯ 

๓.๑ 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 

จ านวนวิชาที่
ท าการสอน 

≥ ๕ วิชา กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๓.๑, 
๑๐.๑ 

คะแนนอักษร
ระดับเฉลี่ย 

≥ C 

การประเมินหลักสตูร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘) 

จ านวน
หลักสตูรที่
ประเมิน 

๘ กตก.ฯ (๖) คณะ 
ท างานฯ 

๓.๑ 
การปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘) 

จ านวน
หลักสตูร 

๘ กตก.ฯ (๖) คณะ 
ท างานฯ 

๓.๑ 



 
 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย ์

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ 
ยกเว้น  
กอศ.ฯ   

๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

โครงการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

จ านวนวิชาที่ท า
การสอน  

≥ ๗ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ที่
รับผิดชอบ 

๓.๒ 

คะแนนอักษร
ระดับ นนร. ใน

วิชาที่ศึกษา ไม่ต่ า
กว่า C 

≥ ๖๐ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก ่นนร. รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

กตก.ฯ (๖)  กองวิชาฯ 
ยกเว้น  
กปศ.ฯ 

๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ์/เผยแพร่

หรือน าไปใช้
ประโยชน ์

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

กตก.ฯ (๓)  กองวิชาฯ 
ยกเว้น 

กปศ.ฯ และ 
กอศ.ฯ   

๑.๓ 

 

 

 

 

 



 
 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

  โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุม
และกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
โครงการ/ผลงาน 

≥ ๔ กตก.ฯ (๓)   ๑.๓, ๒.๒ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน
ทางวิชาการ                                                                                 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล 
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ที่
รับผิดชอบ 

๑.๒, ๙.๑ 

  ๑. โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล 
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

กวย.ฯ   

  
  ๒. โครงการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษา  

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล 
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

กอศ.ฯ   

  
  ๓. โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขัน
การจัดการทรัพยากรในองค์กร 
(Thailand ERM Challenge) 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล 
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กวส.ฯ  

 
 
 



 
 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

    ๔. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กวค.ฯ   
  

  
  

  ๕. โครงการการแข่งขันอากาศยาน
อัตโนมัต ิประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กวฟ.ฯ   

  
  ๖. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วน
ของ นนร. เพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์
ประเภทต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กวฟ.ฯ   

  
  ๗. โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้า
แข่งขัน Cyber Security 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กคศ.ฯ   

  
  ๘. โครงการแข่งขันคอนกรตีมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ กวย.ฯ  

 
 
 



 
 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

  การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

จ านวนกอง
วิชาฯ ที่มีการ

เชิญผู้มี
ประสบการณ ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓)   
กองวิชาฯ 

 ๑.๔ 

โครงการปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยดี้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน Smart Farm 

ความพึงพอใจ
ของ นนร. ที่

เข้าร่วม
โครงการ 

≥ ๔.๐๐ กคศ.ฯ   ๓.๒, 
๑๐.๒ 

การพัฒนาความรูด้าราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. 

มีการสอน 
วิชาทางด้าน
ดาราศาสตร์
ให้แก่ นนร. 

≥ ๑ วิชา กฟส.ฯ  ๒.๔,  
๓.๒ (๑) 

จ านวน
กิจกรรม

ทางด้านดารา
ศาสตร ์

≥ ๒ 
กิจกรรม 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ 
ROTC 

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) 
และ กอศ.ฯ  

  ๑๐.๑ 

 
 
 



 
 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

  โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพฒันา
ชุมชน ช้ันปีท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 

ความพึงพอใจ
ของ นนร. 

≥ ๔.๕๐ กมส.ฯ   ๓.๒ (๑), 
๙.๑ 

๑๐.๒ 
โครงการประเมินความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศของ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 

ความสามารถ
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ 
นนร.ช้ันปีท่ี ๕ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

ITC 

ไม่ต่ ากว่า
ระดับ ๑ 

กคศ.ฯ   ๑.๒ 

การจัดท าป้ายนเิทศภาษาอังกฤษ จ านวนป้าย
นิเทศท่ีจัดท า 

≥ ๘ ป้าย กอศ.ฯ   ๑๐.๑ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร. 
รักการอ่าน 

การน าเสนอสื่อ
สิ่งพิมพ์ที ่นนร. 

จัดหาตาม
ความสนใจ 

≥ ๒ ครั้ง/ป ี กปศ.ฯ   ๓.๔ (๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

๑๐ ผลงาน สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 

  ๑.๓ 

 
 
 



 
 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

  โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

คะแนนเฉลีย่ 
และจ านวน 
นนร.ที่ผ่าน

เกณฑ์ประเมิน  

คะแนนเฉลีย่ 
≥ ๔ และ

จ านวน นนร.
ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

กอศ.ฯ   ๓.๒, ๖.๑ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

รายงาน     
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ ๙.๑ 

โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

จ านวนครั้งท่ีมี
การอบรมหนา้

แถวในช่วง 
เวลาการ

เคารพธงชาต ิ

ไม่ต่ ากว่า ๒ 
ครั้ง/สัปดาห ์

กมส.ฯ - ๙.๑ 

การปฐมนิเทศ  นนร. จ านวนกอง
วิชาฯ ที่มี
สาขาวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ 
ยกเว้น  
กปศ.ฯ  
กอศ.ฯ 

๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จ านวนกอง
วิชาฯ ที่มี
สาขาวิชา 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

กตก.ฯ (๖) กองวิชาฯ 
ยกเว้น  
กปศ.ฯ  
กอศ.ฯ   

๙.๑ 



 
 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า  
(ต่อ) 

  การรับแถว นนร. ร้อยละของการ
รับแถว นนร. 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๑) นายทหาร
เวรผู้ใหญ ่
และ/หรือ 
นายทหาร
เวร สกศ.ฯ 

๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรยีนการสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เล่ม การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบ 

การเรยีนการ
สอนที่ไดร้ับการ

พัฒนา 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ของ
รายวิชาที่

สอน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สื่อการเรียนการ

สอน 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๓.๔ 
(๑,๓) 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๔) กองวิชาฯ  
ที่มีห้อง
ปฏิบัต ิ
การ 

๓.๔ (๑) 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน ข.๒ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการประชุมโยธาแห่งชาติ 

ความพร้อมของ
อาคารเรยีน ข.๑ 

และ ข.๒  

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๔) 

  

๓.๔ (๑) 

 



 
 ๓๖ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

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

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
ผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวน
บุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเข้า
อบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงานไม่
น้อยกว่า ๒๐ 

ชม. / ป ี

ร้อยละ ๑๐๐  กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๒.๔, 
๖.๑ 

 
 



 
 ๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

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

  โครงการประชุมนานาชาต ิInternational 
Conference on Early State and 
Cultural Relationship of Mainland 
Southeast Asia 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

≥ ๖๐ คน  กคศ.ฯ 

  

๙.๒ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

จ านวนบันทึก
ความเข้าใจ 

(MOU) 

≥ ๑ กตก.ฯ (๓) 

  

๒.๔ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ

ตีพิมพ ์

อย่างน้อย 
๕๐ ผลงาน 

สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 

กองวิชาฯ ๒.๒ 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ รร.จปร. จ านวนครั้งใน
การจัด 

≥ ๑ สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ   

๒.๔ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สภาอาจารย ์ 
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนครั้งใน
การจัด 

≥ ๑ สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ   

๒.๔ 



 
 ๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

  โครงการอบรมอาจารย์ใหม ่ จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ   

๒.๔ 

การจัดท าวารสารวิชาการมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอม 
เกล้า เพื่อเข้าบรรจุในฐานข้อมลู Thai-
Journal Citation Index Centre: (TCI) 

บรรจุใน
ฐานข้อมูล TCI 

๑ สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 
  

๒.๒ 

การด ารงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้าจลุจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ใน Thai-
Journal Citation Index Centre: (TCI) 

บรรจุใน
ฐานข้อมูล TCI 

อยู่ในกลุ่มที่ 
๑ 

สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 
  

๒.๒ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนบัสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๖.๑ 

 



 
 ๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (ต่อ) 

  

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบัน 

จ านวน
โครงการที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ (๓) 

  

๖.๑, 
๖.๒ 

๑. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

≥ ๒๐ คน กวล.ฯ 

    
๒. โครงการเคมรีอบตัวสู่ชุมชน  ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
≥ ๔.๐๐ เคมีฯ 

    
๓. โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ
สู่ชุมชน  

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม 

≥ ๔.๐๐ กวค.ฯ 

    
โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและ
ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระ
เกียรต ิ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ความก้าวหน้า
ในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ 

ร้อยละ ๑๐๐  กคศ.ฯ  

  

๖.๒ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

จ านวนครั้งใน
การเข้าชม 

≥ ๒๐๐ ครั้ง กคศ.ฯ 

  

๖.๑, 
๖.๒ 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรยีนใน
พระราชานุเคราะห ์

ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

≥ ๔.๐๐ กอศ.ฯ 
  

๖.๑, 
๖.๒ 

 



 
 ๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการ Smart Farming ห้องปฏิบัติการ
สู่การเรียนรู ้

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กคศ.ฯ 
  

๑๐.๒ 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสม
น้ ายางพาราพัฒนาสระน้ าต้านภัยแล้ง 

ท าวิจัยส าเร็จ
ตาม

ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์

และส่ง
รายงานวิจัย

ตาม
ก าหนดเวลา 

กวย.ฯ 

  

๑๐.๒ 

โครงการพัฒนาคสู่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสม
น้ ายางพาราส าหรับใช้ในระบบชลประทาน
ไร่นา 

ท าวิจัยส าเร็จ
ตาม

ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์

และส่ง
รายงานวิจัย

ตาม
ก าหนดเวลา 

กวย.ฯ 

  

๑๐.๒ 

 

 

 

 

 



 
 ๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

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

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการ
ท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ Smart 
Organic Farm ในพื้นที่ต าบลท่าทราย 
จังหวัดนครนายก 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ที่เข้าร่วม
วิสาหกิจ

ชุมชนต้นแบบ 
Smart 

Organic 
Farm 

≥ ๔.๐๐ กคศ.ฯ  ๑๐.๒ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การบรรลุเปา้หมาย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์บรรลุ
เป้าหมาย  
สกศ.ฯ  

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

  ๘.๒ (๔) 

การพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา   
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

คู่มือเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

  ๕.๑ (๑) 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให้แก่บคุลากร    
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชาฯ ๘.๒ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนครั้งใน
การประชุม 

๔ ครั้ง กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะ
กรรมการฯ 

๘.๒(๓) 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิง      

บนระบบ
ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชาฯ ๕.๑ (๑) 

 
 



 
 ๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

  โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบ
ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชาฯ ๕.๑ (๕) 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคณุภาพ 

มีการตรวจ 
เยี่ยมกอง 

 ๒ ครั้ง  กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 
การประเมิน

คุณภาพ 
ระดับกอง

วิชา 

๘.๒ (๓) 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ตามก าหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชาฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปีการศกึษา 
๒๕๕๙ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรม ได้รบั
การประเมิน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๓) 
และ

คณะกรรมการ
บริหาร

การศึกษาฯ 

กองวิชาฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็นรูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ๕.๑ 

 
 
 



 
 ๔๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ (ต่อ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง  
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การควบคุม
ความเสีย่งท่ี
อาจเกิดขึ้นได ้

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ  
(สปค.ฯ) และ
คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง 

  ๕.๓ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่สมบูรณ ์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๓) 
และ 

คณะกรรม 
การบริหาร
การศึกษาฯ 

  ๕.๑ (๒) 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความเสี่ยง ปีการศกึษา 
๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่สมบูรณ ์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ  
(สปค.ฯ) และ
คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง 

  ๕.๓ 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ด้านก าลังพลและด้านฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.  

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้

ข้อมูล 

≥ ๔.๐ กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

  ๕.๑ (๑) 

  ๑. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพือ่การ
บริหารงานดา้นก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้

ข้อมูล 

≥ ๔.๐ กตก.ฯ (๑)     

 



 
 ๔๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ (ต่อ) 

  ๒. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานดา้นฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.  

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้

ข้อมูล 

≥ ๔.๐ กตก.ฯ (๓)   

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู ้สกศ. 
รร.จปร. 

๑๒ เรื่อง โครงการการจัดการความรู ้สกศ.รร.จปร. 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ

ความรู ้    
สกศ.รร.จปร. 

๑๒ กคศ.ฯ   ๙.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

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

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

จ านวนก าลัง
พลที่เข้ารับ
การศึกษา 

๑ กตก.ฯ (๑) 

  

๒.๔, 
๕.๔ 

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

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับ
การศึกษา
สูงขึ้น 

 การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศกึษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

จ านวนก าลัง
พลที่เข้ารับ
การศึกษา 

๒ กตก.ฯ (๑) 

  

๒.๔, 
๕.๔ 



 
 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๙. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ
นอก กห. และ
แผนการใช้
ประโยชน์ (ต่อ) 

  

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศกึษาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

จ านวนก าลัง
พลที่เข้ารับ
การศึกษา 

๑ กตก.ฯ (๑) 

  

๒.๔, 
๕.๔ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การศึกษาสูงข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๓) 

  

๒.๔, 
๕.๔ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
ได้รับการ
อบรม 

ร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากร  ที่

ได้รับการอบรม 

≥ ๑๐ กตก.ฯ (๓) 

  

  

๑. โครงการอบรมบคุลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุง และแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ 

มีการจัดอบรม 
และระดับ

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

จัดอบรม
อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
และระดับ
ความพึง

พอใจไม่ต่ า
กว่า ๔.๐๐  

กคศ.ฯ 

  

๕.๔ 

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ปรนนิบัติบ ารุงและเทคนคิการใช้รถยนต์
เบื้องต้น” 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ กวค.ฯ 

  

๕.๔ 

 



 
 ๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

  ๓. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ กวส.ฯ 

  

๕.๔ 

๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ กวส.ฯ 

  

๕.๔ 

๒๑. แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามส าเร็จใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบัราชการ 

จ านวนก าลัง
พลฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๑) 

  

๒.๔, 
๕.๔ 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและรบัรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนผลงานฯ ๖ สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 

  ๒.๑ 

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ 

การเข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ช่ัวโมง 

กฟส.ฯ   ๕.๔ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 

การเข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ ช่ัวโมง 

กฟส.ฯ 

  

๕.๔ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ กคศ.ฯ   ๕.๔ 

 

 



 
 ๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๒. แผนงาน
พัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
สอบ ALCPT 

จ านวนผู้สอบ
ผ่านระดับ

คะแนน ๗๐ 

ร้อยละ ๕๐ 
ของผู้เข้า

สอบ 

กอศ.ฯ 

  

๑๐.๑ 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลงัพลที่สนใจ ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ

การอบรม 

≥ ๔.๐๐ กอศ.ฯ 

  

๕.๔, 
๑๐.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
และส ารองข้อมูล 
๒) โครงการสรา้งความตระหนักและพัฒนา
ขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
ด้านไซเบอร ์

จ านวนครั้งการ
ส ารองข้อมูล
ของเครื่องแม่

ข่าย 

≥ ๓ ครั้ง/ป ี กคศ.ฯ 

  

๕.๑ 
(๑.๕) 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล 
๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร. 
๓) การพัฒนาระบบคลังวัสดุและครุภณัฑ ์

จ านวนระบบ 
MIS สนับสนุน
การเรยีนการ
สอน นนร. 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

กคศ.ฯ 

  

๕.๑ 
(๑.๕) 

 



 
 ๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
(ต่อ) 

  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ 
๑) การพัฒนาข้อมูลด้านการเรียนการสอน 
๒) การพัฒนาข้อมูลด้านการวิจยัและผลงาน
ทางวิชาการ  

จ านวนวิชาที่ได้
สร้างในระบบ 
E-Learning  

มีวิชาที่เปิด
สอนใน   
กคศ.ฯ 
มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ 

กคศ.ฯ 

  

๓.๔ 

โครงการอบรม E-Learning ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
สร้างวิชาเรยีน

ในระบบ      
E-learning ได ้

≥ ร้อยละ 
๗๐ 

กคศ.ฯ 

  

๒.๔ 

การพัฒนาเวบไซต์ของ สกศ.รร.จปร. และ
กองวิชาฯ 

จ านวนเว็บไซต ์ ๑๒ กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

กองวิชาฯ ๕.๑ 

การจัดท าฐานข้อมลูจดหมายเหตจุาก
หลักฐานต่างประเทศ 

จ านวนส าเนา
เอกสารใน
ฐานข้อมูล 

≥ ๔๐๐ 
เรื่อง/ป ี

กปศ.ฯ     

 

 

 
 
 
 
 



 
 ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
(ต่อ) 

  การเพิ่มเติมและปรบัปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์

ปริมาณฐานข้อมูล
ที่แล้วเสร็จจาก
หนังสือ/เอกสาร

สิ่งพิมพ์/        
สื่อวีดิทัศน ์        

ที่รับเข้าในปี 
๒๕๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

กปศ.ฯ   ๓.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 
สกศ.รร.จปร. 

ค าสั่งแต่งตั้ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 

กองวิชาฯ ๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.สกศ.รร.จปร. จ านวน อจ. มีผล
การประเมินระดับ

ดีขึ้นไป  

ร้อยละ 
๘๐ 

สภาอาจารย์ฯ 
/สภา

คณาจารย์ฯ 

กองวิชาฯ ๒.๕ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และแบบ
ธรรมเนยีมทหารส าหรับก าลังพล สกศ.ฯ 

 จ านวนกิจกรรมที่
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

กตก.ฯ (๑) -  ๗.๒ (๑) 

 ๑. การท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนครั้งในการ
ปฏิบัต ิ

๑ ครั้ง กตก.ฯ (๑) - ๗.๒ (๑) 

 



 
 ๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(ต่อ) 

  

 ๒. การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปลา่ให้แก่ก าลัง
พล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 

จ านวนก าลังพลที่
ผ่านการ

ประเมินผลการฝึก
ด้วยคะแนน

มากกว่าร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กตก.ฯ (๑) - ๗.๒ (๑) 

 ๓. การแสดงมุทิตาจติแก่อดีตอาจารย ์(วันไหว้
ครู) 

จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง กตก. (๑) - ๗.๑ 

การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชาฯ ที่
มีสาขา 

๗.๒ (๑) 

การสาธตินาฏศลิป์และดนตรีไทย จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

≥ ๑,๐๐๐ 
คน 

กปศ.ฯ - ๗.๒ (๑) 

โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่ ความพึงพอใจของ 
นนร. 

≥ ๔.๕๐ กมส.ฯ - ๗.๒ (๑) 

โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้รม่ธง
ไทย 

ความพึงพอใจของ
นนร. 

≥ ๔ กมส.ฯ 
  

๗.๒ (๑) 

๒๕. แผนงานการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๕  นาย การออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) จ านวนครั้งต่อ
สัปดาห ์

๑ กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้งต่อ
เดือน 

๑ กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๗.๒ 



 
 ๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงาน
พัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ 
๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ≥ ๒  
ครั้ง/ป ี

กตก.ฯ (๑) กองวิชาฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 

๑. ควรจัดส่ง นนร.  เข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับสถานบัน/ชาติ/นานาชาติ ให้
มากขึน้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนา
การศึกษา อบรมและการด าเนินการฝึก นนร. 
แผนงานที่ ๖ แผนงานพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้มี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๒. ควรจัดท าโครงการศิษย์เก่าท าประโยชน์
ให้สถานศึกษาให้มากข้ึน 

 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนา
การศึกษา อบรมและการด าเนินการฝึก นนร. 
แผนงานที่ ๖ แผนงานพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้มี
การเชิญ ศิษย์ เก่ ามาให้ ความรู้  และพัฒ นา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 
๑. ควรต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิ

และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการมากข้ึน 

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย โดย
ให้คลอบคลุมในทุกสาขาวิชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๖ แผนงานที่ 
๑๑ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการมากขึ้นส่งผลให้มีการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน  
 - ไม่มี     - 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 

ควรปรับปรุงระบบการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
การเรียนการสอน (e-learning) ให้ง่ายต่อการ
ด าเนินงานและกระตุ้นให้ นนร. ใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑๑ แผนงาน
ที่ ๒๓ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร ก าหนดโครงการอบรม e-learning 
เพ่ือให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกกองวิชา สกศ.รร.จปร. ควรเป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น         
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและ
งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานธุรการ เป็นต้น ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ กลยุทธ์ที่  ๑๐ การ
พัฒนาบุคลากร แผนงานที่  ๑๘-๒๑ ก าหนด
โครงการและกิจกรรม เกี่ ยวกับการพัฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การพัฒนาบุคลากรส าหรับการปรนนิบัติ
บ า รุ ง อุ ป ก รณ์  ร วม ทั้ ง โค รงก ารฝึ ก อบ รม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 

 



๕๕ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
      ๑. ควรส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการ/
วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชนโดยตรงมากข้ึน 
      ๒. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของฝ่ายสนับ 
สนุนและ นนร. มากข้ึน 
      ๓. ควรด าเนินการโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
      ๔. ควรด าเนินการโครงการต่างๆโดยค านึง
ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๖ แผนงานที่ 
๑๒ แผนงาน แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ ก าหนดโครงการและกิจกรรมเกี่ยว 
กับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุม
ประเด็นที่ก าหนด 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ควรมีการก าหนดแผนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนาธรรม ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

มีการจัดท าข้อมูลด้านงบประมาณในการด า 
เนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ไม่ได้
จัดท าเป็นแผนประมาณการในภาพรวม 

มาตรฐานด้ านที่  ๘  การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 

สกศ.รร.จปร. ควรประสาน กทท.รร.จปร. 
เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ให้สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกศ.รร.จปร. 
อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๙ แผนงาน 
ที่  ๑๕ แผนงานพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก าหนดโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้สามารถสนองตอบความต้องการงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
สร้างแบบประเมินอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. เพ่ือใช้ในการ
ประเมิน นักเรียนนายร้อย 

ยังไม่สามารถก าหนดในแผนปฏิบัติราชการระดับ 
สกศ.ฯ ได้ เนื่องจากต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับ สปค.รร.จปร. 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
ส่งเสริมให้ นนร. ใช้ภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๔ แผนงาน 
ที่ ๖ แผนงานพัฒนาผู้เรียนมีการก าหนดโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ นนร. 

 



๕๕ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในลักษณะสหวิทยาการให้แพร่หลาย 

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม สร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของภาคีการวิจัยใน
ระดับภูมิภาค พัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาค 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
   ๓ กิจกรรม 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ พัฒนา Database ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัย และพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือตอบสนองต่อนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
  ๗.๒ พัฒนาให้เกิดกลไก Research consortium การวิจัยด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีใน
เครือข่ายสุวรรณภูมิ 
๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
   จ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

๙. การติดตามประเมินผล 
  สรุปผลการท ากิจกรรมน าเสนอต่อ รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    สร้างเครือข่ายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เข้มแข็ง 

 

 



๕๘ 
 

โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศ .ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการ
แนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการทูต 
นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจ า
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ ปัจจุบันทรงด ารงพระยศ พลเอก
หญิง ต าแหน่งศาสตราจารย์ ทรงเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรง
เป็นอาจารย์พิเศษ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาที่
ทรงร่วมสอนได้แก่ วิชาไทยศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก วิชา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาเอเชียใต้  วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา วิชา
ประวัติศาสตร์ยุโรป วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

พลเอกหญิ ง ศ .ดร .สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็ น 
“ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อยมานานมากกว่าสามทศวรรษแล้ว ได้ทรงทุ่มเทพระองค์
ให้กับการสอนและนักเรียนอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยการให้ความรักความเมตตากับนักเรียน รักที่
จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงรักในชีวิตครูอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะ
และพระปรีชาญาณของพระองค์ท่านอย่างส าคัญยิ่ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่การเป็น
คนมีมุมมองกว้างและเข้าใจสรรพสิ่งเชิงสร้างสรรค์บนฐานความรู้ที่ถูกหลักวิชา ที่เป็นผลมาจากการ
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์อย่างชาญฉลาด คือการเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการน า
เนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาคนในมิติต่างๆ ทั้งด้านรู้จักคิด  รู้จักอภัยและรู้จัก
ทบทวนตนเองเสมอ เพ่ือให้ปัจจุบันมีความมั่นคงและสันติ และเพ่ืออนาคตที่ดีงามยั่งยืน  

นอกจากพระราชกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ
ของ “ทหารวิชาการ” โดยทรงสนับสนุนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ และในการด าเนินการด้านนี้ทรงมีพระราชด าริด าเนินโครงการ
หอจดหมายเหตุของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร.) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวกับประเทศไทยจากกองจดหมายเหตุของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
เยอรมันและจีน ทั้งนี้นอกจากพระองค์ทรงมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า แล้ว ยังทรงมีพระประสงค์เปิดบริการให้นักวิชาการ อาจารย์  นิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โทและเอก และประชาชนผู้สนใจสามารถมาอ่านเอกสารดังกล่าวได้  



๕๙ 
 

ในการนี้ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินการตามพระราชด าริ โดยเคยจัด
สัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “เรื่อง ๗๐ ปีแห่งการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒ : ไทยจาก
เอกสารกองจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน และจีน” ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และต่อมามีคณะอาจารย์และนิสิต
นักศึกษามาใช้บริการบ้างแล้ว อาทิ อาจารย์ นิสิตปริญญาโทและเอกจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและเอก จาก
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าจึงเห็นควรจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการทูต 
นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา” เพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ 
ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานมากกว่าสามทศวรรษแล้ว และเพ่ือเป็นการ
แนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ ๒ ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูล
ค้นคว้าและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ ๑๒๐ ปีไทยกับรัสเซีย พร้อมกันนี้เพ่ือแสดง
ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพ้นพรรณนาที่ทรงมีต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการ
สืบสานการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่พระองค์พระราชทานไว้แก่นักเรียนนายร้อยว่า “รู้จักอดีต เข้าใจ
ปัจจุบัน และก้าวทันอนาคต” 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) 
ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานาน
มากกว่าสามทศวรรษแล้วให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของพล
เอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ ๒ 
ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ ๑๒๐ ปี ไทยกับรัสเซีย 
แก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ 
  ๓.๓ เพ่ือให้นักวิชาการภายนอกและนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับอาจารย์ ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยอย่างกว้างขวางฉันมิตร 

๔. ตัวช้ีวัด 
  คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

๕. เป้าหมาย 
  คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 

 



๖๐ 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
  ตั้งแต่ มิ.ย.๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  จัดงานสัมมนาทางวิชาการวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  งบประมาณ  ๔๔๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
  ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ ส าหรับ ๒๐๐ ท่าน               (๒๐๐x๑๐๐x๒)          ๔๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน                                         (๒๐๐x๕๐๐)           ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าวิทยากร ๑๐ ท่าน  รวมผู้ด าเนินรายการ            (๑๐x๒๐๐๐)             ๒๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าท าเอกสาร/หนังสือประกอบการสัมมนา                        ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าตบแต่งสถานที่                                                                       ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าน้ ามัน รถ เบี้ยเลี้ยง/รถรับส่ง ฯลฯ)                      ๗๕,๐๐๐  บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
  มีการออกแบบสอบถามและติดตามผลจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑๐.๑ ได้เผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานาน
มากกว่าสามทศวรรษแล้วให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมไทย 
  ๑๐.๒ ได้เผยแพร่โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริของ พลเอก
หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการ
ทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ ๑๒๐ ปีไทย-รัสเซีย แก่
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ที่สามารถเข้ามาใช้บริการในโอกาสต่อไป 
  ๑๐.๓ ได้รับความรู้ใหม่ทั้งจากแหล่งข้อมูลและการวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่  ได้
แลกเปลี่ยนความรู้และแหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ 
๑๒๐ ปี ไทย-รัสเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและเป็นความก้าวหน้าของการศึกษาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

โครงการจัดท าหนังสือ “พฤกษพรรณพื้นถิ่น แดนดิน จปร.” เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวัน
พระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความสน
พระราชหฤทัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช ที่ผ่านมาทรงด าเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชหลาย
โครงการ  นอกจากนั้น ยังมีพระราชด าริให้จัดท าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กระจายไปใน
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักต้นไม้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุ์พืช  

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก ซึ่งมีพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นอยู่เป็ น
จ านวนมากท่ียังไม่เคยได้มีการรวบรวมข้อมูลมาก่อน พล.ท. สิทธิพล ชินส าราญ ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า     เห็นว่าพ้ืนที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีศักยภาพที่จะเป็นที่
ศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ได้ และเป็นการสนองงานในพระราชด าริอีกทางหนึ่งด้วย และประกอบกับในวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี 
จึงมีด าริให้ด าเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
จัดท าเป็นหนังสือรวบรวมพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นในโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า จ านวน ๑๓๐ ชนิด 
จ าหน่ายให้แก่ศิษย์เก่าและผู้ที่มีความสนใจ เพ่ือน ารายได้ทูลเกล้าถวาย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับทรงสมทบทุนกองทุนสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสืบค้น รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นในพื้นท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสนองงานในพระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ของ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๓.๓ เพ่ือเผยแพร่หนังสือพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและมอบเป็น
หนังสือที่ระลึกส าหรับผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินส าหรับสมทบทุนกองทุนสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์   

๔. ตัวช้ีวัด   
  ต้นฉบับหนังสือพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นจ านวน ๑๓๐ ชนิด เตรียมจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๕. เป้าหมาย   
  ๕.๑ ต้นฉบับแล้วเสร็จ ภายใน เม.ย.๖๐ 
  ๕.๒ จัดพิมพ์เสร็จสิ้นก่อนงานวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ครบรอบ ๑๓๐ ปี 

 



๖๒ 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ส.ค.๕๙ – ก.ค.๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

แผนงาน/เดือน ส.ค.
๕๙ 

ก.ย
๕๙ 

ต.ค.
๕๙ 

พ.ย
.๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

๑.ส ารวจป่า/ถ่ายภาพ             
๒.ก าหนดรูปแบบหนังสือ/คัด
รูป/ค้นคว้าข้อมลู/วาง 
layout 

            

๓.ส่งข้อมลูแบบปกและ
ประชาสมัพันธ์ให้ลงในเสนา
ศึกษา ฉบับมี.ค.-เม.ย. ๖๐ 

            

๔.ส่งต้นฉบับใหโ้รงพิมพ์             
๕.รับหนังสือจากโรงพิมพ ์             
๖.เผยแพร่หนังสือ             

๘. งบประมาณในการด าเนินการ    ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๑ ค่าจัดท าพิมพ์เอกสารต้นฉบับหนังสือ ๓๒,๐๐๐ บาท 
  ๘.๒ ค่าจัดพิมพ์ (๑ เล่ม มี ๑๗๖ หน้า) ๑,๖๐๐ เล่ม (เล่มละ ๒๓๐ บาท)  ๓๖๘,๐๐ บาท 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ ได้หนังสือ “พฤกษพรรณพ้ืนถิ่น แดนดิน จปร.” เพ่ือการเผยแพร่ 
  ๙.๒ ได้หนังสือที่ระลึก เพ่ือมอบให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนกองทุนสวนพฤกษ
พรรณเทพรัตน์  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล  
ที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๙ หลังจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเพ่ือให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศท่ีราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการ
มีพระมหากษัตริย์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรี เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ ๑๓ ตุลาคม - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระองค์เป็น
สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยการทหารดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จฯกลับประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๒๐ ทรง
เข้ารับราชการทหารและทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๒๕ 
พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่ประเทศชาติและพสก
นิกรชาวไทย 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และด้วย
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  กองวิชาอักษรศาสตร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระ-จุลจอมเกล้า จึงได้จัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จ านวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓-๕ นาที โดยเผยแพร่ออกอากาศ  
ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ 
๑๙– ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖๐๕,  ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  

๔. ตัวช้ีวัด 
  คะแนนเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี 

๕. เป้าหมาย 
  คะแนนเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  พ.ค. – ก.ค. ๖๐ 

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


๖๔ 
 

๗. วิธีด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินงาน ๒๐ -๓๑
พ.ค. 

๑ -๑ ๕
มิ.ย. 

๑๖-๓๐
มิ.ย. 

๑ -๑ ๕
ก.ค. 

๑๕-๓๑
ก.ค. 

๑.ขออนุมัติจัดท าโครงการ      
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
๔.ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 

   

๕.จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูลบทสารคดี      
๖.พิมพ์ ตรวจแก้ไขและจัดท ารูปเล่มต้นฉบับบทสารคดี      
๗.บันทึกเสียงสารคดี      
๘.ตัดต่อและผสมเสียงดนตรีประกอบให้สมบูรณ์      
๙.ตรวจสอบความถูกต้อง      
๑๐.เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑๙– ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๐๖๐๕,  ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

 
    

๑๑.จัดท าแบบประเมินและประเมินผลการฟังสารคดีเฉลิม
พระเกียรติ  

    

๑๒.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน      
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ   -  

๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดท าสารคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

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

 

 

 

 



๖๕ 
 

โครงการด าเนนิการช่วยเหลือชาวนา ของโรงสีข้าวพระราชทาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ๒.๑ โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริ
ของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ 
คือ 
   ๒.๑.๑ เพ่ือสีข้าวที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า วันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
   ๒.๑.๒ เพ่ือน าผลพลอยได้จากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาการเกษตรใน
พ้ืนที่บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   ๒.๑.๓ เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร (ชาวนา) 
   ๒.๑.๔ เพ่ือเป็นแหล่งแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร (ชาวนา) ในพ้ืนที่
บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  ๒.๒ โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๓๗ ตามค าสั่ง รร.จปร.ที่ ๕๔๖/๒๕๓๖ ลง ๒๔ ก.ย.๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 
๒๓ ปี 
  ๒.๓ การช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ในพ้ืนที่บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญในจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ดังนั้น โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงจัดท าโครงการ
การด าเนินการซื้อข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ในราคาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าการช่วยเหลือเกษตรกร (ชาวนา) ในพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกที่ไม่เป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบเกษตรกร (ชาวนา) และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจัดตั้งโรงสี
ข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๔. ตัวช้ีวัด  
  จ านวนเกษตรกร (ชาวนา) ผู้ใช้บริการ 

๕. เป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  เดือน พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 



๖๖ 
 

๗. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 
  ๗.๑ ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) 
ให้เกษตร (ชาวนา) ในพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้
รับทราบ 
  ๗.๒ ด าเนินการจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตร (ชาวนา) ที่มาใช้บริการตามขั้นตอนการซื้อ
ข้าวเปลือกของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  ๗.๓ สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร 
(ชาวนา) ให้เกษตร (ชาวนา) ในพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  งบประมาณจากเงินยืม กทพ.รร.จปร. ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินทุนหมุนเวียนของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
ประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 

๙. การติดตามและประเมินผล 
  ท าการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตร (ชาวนา) ให้เกษตร (ชาวนา) ในพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ช่วยเหลือเกษตรกร (ชาวนา) ในพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจัดตั้ง
โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้ง ชักน าให้ราคาข้าวเปลือกเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒.  หลักการและเหตุผล  
  นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทก าลังพระวรกายและก าลังพระสติปัญญา บ าเพ็ญพระ
ราชกรณียะกิจเพ่ืออาณาประชาราษฎร์ด้วยความเอ้ืออาทรห่วงใยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ประชาชน จนเกิดเป็นโครงการหลวงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์
มหาศาลแก่ประชาชนทั้งสิ้น 

  นอกจากนี้พระองค์ยังได้พระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตแก่ประชาชนและในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเชิงปรัชญาที่เรียบง่าย 
สอดคล้องกับธรรมชาติ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนส่งผลดีต่อผู้น าไปปฏิบัติและ
ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

  เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติยศแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงคุณูปการ
ต่อประเทศชาติ จึงสมควรจัดท าบทความวิทยุเพ่ือเทิดพระเกียรติน าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ คะแนน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑ พ.ค. ๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  น าเสนอบทความเทิดพระเกียรติผ่านสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สัปดาห์ละ 
๑ ครั้ง ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๓๐ นาท ี

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามและประเมินผล  
  ติดตามและประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้รับฟังรายการโดยสถานีวิทยุ รร.จปร. 

 
 



๖๘ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ประชาชนที่รับฟังรายการวิทยุมีความเข้าใจและซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน 
  ๑๐.๒ ประชาชนได้น าแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (คณะท างาน) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  จากการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้
เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน
ฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ท าหน้าที่ในการให้การศึกษาทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่ส าคัญหลากหลายสาขาเพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโทได้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จ
วิชาการทหาร ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘) ท าให้ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต โดยจะท าการเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

  กองวิชากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และกองวิชาเคมี รวมทั้งคณะท างานได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาในการจัดท าร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
โดยมีเป้าหมายให้ร่างหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. ภายในปี ๒๕๖๑  ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา คณะท างานจึงได้มีการด าเนินการในเรื่องการออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือยกร่างหลักสูตร การออกระเบียบเพ่ือรองรับการจัดการการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต การเตรียมความพร้อมทั้งทางบุคลากรผู้สอน สารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน 
สถานที่เรียน รวมถึงด าเนินการทางด้านธุรการในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สภาการศึกษาวิชาการทหาร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) เพ่ือให้โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ให้มี
ความทันสมัยและได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙  และระเบียบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ 
  ๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการกองทัพบกและผู้ที่สนใจในจังหวัดนครนายกและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาในระดับมหาบัณฑิตในสาขาดังกล่าว 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  

 



๗๐ 
 

๕. เป้าหมาย 
  ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ผ่านการรับรองของ
สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  ๗.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรม ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอ่ืนๆ ตลอดห้วงเวลาด าเนินงาน เพ่ือร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและเตรียมน าเสนอให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณาต่อไป 
  ๗.๒ ประสานคณะกรรมการร่างระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เพ่ือยกร่าง
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน ระเบียบเกี่ยวกับการ
จดัท าวิทยานิพนธ์  การสอบวิทยานิพนธ์ คู่มือนักศึกษา และอ่ืนๆ เป็นต้น 
  ๗.๓ จัดท าร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับรอง 
และส่งให้สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับรองร่างหลักสูตร 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามความคืบหน้าในการประชุมของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมอย่างใกล้ชิด 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑๐.๒ ข้าราชการในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ที่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวสามารถศึกษาต่อได้ โดยสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 
 
 
      
 
 
 
 



๗๑ 
 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกบริหารศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญงอกงามและรุ่งเรืองทั้งด้านปัญญา จิตใจ 
คุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความหลากหลายทางภาษาเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  โครงการระบบสองภาษา จึงได้ก าหนดผู้เรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว  สามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษได้  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้อาจารย์ พัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น ๘ สาขา 
ด้วยกันคือ ในแต่ละสาขาวิชาจะด าเนินการเรียนการสอนในระบบสองภาษาให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๓.๒ เพ่ือประเมินผลที่ได้จากการเรียนการสอนแบบสองภาษา ว่ามีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นนร. หรือไม่ 
  ๓.๓ เพ่ือขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา เพ่ิมมากขึ้นใน สกศ.รร.จปร. 
หากผลการประเมินมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์  

๔. ตัวช้ีวัด  
  ๔.๑ จ านวนวิชาที่ท าการสอน 
  ๔.๒ คะแนนอักษรระดับเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ C 

๕. เป้าหมาย 
  ๕.๑ จ านวนวิชาที่ท าการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ วิชา 
  ๕.๒ คะแนนอักษรระดับเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ C  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระยะเวลาการด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๖.๑ เริ่มต้น : พ.ค.๖๐ 
  ๖.๒ สิ้นสุด :  ธ.ค.๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ จัดท าแผนการเรียนการสอนแบบสองภาษาในแต่ละสาขาวิชา 
  ๗.๒ ด าเนินการเรียนการสอนแบบสองภาษาในข้อ ๗.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๗.๓ ประเมินผลการเรียนการสอนแบบแบบสองภาษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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  ๗.๔ น าผลการประเมินที่ได้มาพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ที่ส่งผลต่อ นนร. หาก
ผลการประเมินมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงขยายผลต่อไป 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ผลการศึกษาของ นนร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ นนร. มีความรู้ความสามารถทั้งทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ิมขึ้น  
  ๑๐.๒ การเรียนการสอนแบบสองภาษา มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ นนร. 
  ๑๐.๓ มีการขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาใน สกศ.รร.จปร. เพ่ิมมาก
ขึ้น 
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โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบ Passive Learning ที่สอนโดยการบรรยาย เน้นการท่องจ า
นั้น ไม่ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ดี ย่อมเกิดจากการสอนที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการให้ท่องจ า ผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือให้ได้ความรู้ และทักษะกระบวนการที่จ าเป็นเพื่อสร้างรากฐานความส าเร็จในการศึกษาและหน้าที่
การงาน  

Active Learning  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
โดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที ่จะท าให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนมากขึ้น  

และเนื่องจาก อจ.สกศ.รร.จปร. ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนศตวรรษที่ ๒๑”, “การทบทวน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” และ “การวัดผลและประเมินตามสภาพจริง 
Authentic Assessment” นั้น ผอ.สกศ.รร.จปร. จึงมีด าริให้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนใน สกศ.รร.จปร. ให้เป็นแบบ Active Learning เพ่ือให้ นนร. ได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลาย และเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท ามากกว่าการฟังเพียงอย่าง
เดียว  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดท าต้นแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๖๐ 
  ๓.๒ เพ่ือประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ว่ามีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นนร. หรือไม่ 
  ๓.๓ เพ่ือขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้นใน 
สกศ.รร.จปร. หากผลการประเมินมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์  

๔. ตัวช้ีวัด  
๔.๑ จ านวนวิชาที่ท าการสอน 
๔.๒ คะแนนอักษรระดับเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ C 

๕. เป้าหมาย 
๔.๑ จ านวนวิชาที่ท าการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ ๗ วิชา 
๔.๒ คะแนนอักษรระดับเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ C ร้อยละ ๖๖ 
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๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 
๖.๑ เริ่มต้น : ก.ย.๖๐ 
๖.๒ สิ้นสุด :  ธ.ค.๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
๗.๑  จัดท าแผนการศึกษาแบบ  Active Learning จ านวน   ๗   วิชา จากกลุ่ มวิชา 

สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
๗.๒ ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการศึกษาแบบ Active Learning ในข้อ ๗.๑ ในภาคการศึกษาที่ 

๒/๒๕๖๐ 
๗.๓ ประเมินผลการเรียนการสอนแบบ Active Learning เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๒/

๒๕๖๐ 
๗.๔ น าผลการประเมินที่ได้มาพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ที่ส่งผลต่อ นนร. หาก

ผลการประเมินมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงขยายผลต่อไป 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ผลการศึกษาของ นนร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ นนร. เกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนมากขึ้น 
๑๐.๒ การเรียนการสอนแบบ Active Learning มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ 

นนร. 
๑๐.๓ มีการขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน สกศ.รร.จปร. 

เพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการสนับสนุน นนร. เขา้ร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

  รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาส าหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. รร.จปร. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัย
และสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและการวิจัย  การแลกเปลี่ยนความรู้  การวิจัย
และพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นการยกระดับและเพ่ิมพูนศักยภาพการศึกษาของ รร.จปร. 
ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กับ นนร. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
สภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ  และหน่วยงานต่าง ๆ    
     ๒.๒  เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ   และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสาขาท่ีเกี่ยวข้อง   

๔. ตัวช้ีวัด  
  จ านวนโครงการ/ผลงาน 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๔  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ ติดตามข่าวสารการประชุม  การประชุมทางวิชาการ  และกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
สถาบันการศึกษา สภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 
  ๗.๒ คัดเลือกโครงการ/ผลงานทางวิชาการของ นนร.ที่มีความพร้อมเข้าร่วมการประชุมฯ และ/
หรือเข้าร่วมกิจกรรม  
  ๗.๓ ขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. / ทบ. 
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  ๗.๔ เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติหลังจากได้รับอนุมัติ 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลจากการจ านวนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ นนร. ได้เข้าร่วมประชุมฯ  และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๒ นนร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ    
  ๑๐.๓ นนร. ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งบทความทางวิชาการ และงานวิจัย ซึ่ง
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.จปร. 
  ๑๐.๔ ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ สามารถน ามาเป็นผลงานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชา สกศ.รร.จปร. ได้ในมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ สกศ.รร.จปร.  
ประกอบด้วย ๘ โครงการย่อย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 
ตัวช้ีวัด 
 ผลการแข่งขัน 
เป้าหมาย 
 ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ โครงการ 

โครงการย่อยที่ ๑ 
  ๑. การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวย.สกศ.รร.จปร.  
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
         การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยเป็น
การแข่งขันส าหรับนักศึกษาภายในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จากนั้น
ก็มีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันระหว่างสถาบันและได้รับความนิยมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่าต่อการ
แข่งขัน ทางคณะจัดการแข่งขันจึงใช้ชื่อ “การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา   
   กวย.ฯ เข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๖ พ.ย.๕๘ และได้รับ
รางวัล Achievement Engineering Award ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัย ก าหนดจะจัด
ขึ้นในวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ แต่ด้วยเหตุผลบางประการทาง ม.ศรีปทุม ได้เลื่อนการแข่งขันออกไปโดยไม่มี
ก าหนด คาดว่าทางมหาวิทยาลัยคงจัดต่อเนื่องต่อไปในปี ๒๕๖๐ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการ
พัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๑,๐๐๐.-บาท 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสะพานเหล็ก ทุกทีมจะต้องผ่านเงื่อนไขความแข็งแรงของ
โครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างจะต้องผ่านการทดสอบการรับน้ าหนักกดกระท าเป็นจุดที่กึ่งกลางสะพานได้ถึง 
๑,๐๐๐ กก. และมีค่าการแอ่นตัวที่กึ่งกลางสะพานไม่เกิน ๕.๐ ซม. หลังจากนั้นจึงสามารถรับการ
ตัดสินพิจารณาคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนนซึ่งจ าแนกออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 

ความรวดเร็วในการก่อสร้าง (Speed)    ๒๕ คะแนน 
ความประหยัด (Economy)     ๒๕ คะแนน 
ความต้านทานต่อการเปลี่ยนรูปร่างของโครงสร้าง (Stiffness)  ๒๕ คะแนน 
ประสิทธิภาพของโครงสร้าง (Efficiency)    ๒๕ คะแนน 



๗๘ 
 

  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รร.จปร. หลักสูตรปรับปรุงปี 
๒๕๕๘ นั้น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาได้แก่ วิชา CE 3102 การวิเคราะห์
โครงสร้าง ๑, วิชา CE 4103 การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก, วิชา CE 2601 วัสดุวิศวกรรม และวิชา CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิชา
กลุ่มวิชาแกนที่ระบุในหลักสูตรและเป็นการเพ่ิมทักษะ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียน
การสอน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับใช้กองทัพบกในอนาคต
ต่อไป 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๑.๓.๑ เพ่ือให้ นนร.ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนมาฝึกปฏิบัติทดสอบ 
   ๑.๓.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในงานโครงสร้างเหล็กของ นนร. 
   ๑.๓.๓ เพ่ือสร้างความสามัคคีและเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน 
  ๑.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ๑.๕ เป้าหมาย 
   ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ๑.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ก.ย. – พ.ย.๖๐ 
  ๑.๗ วิธีด าเนินการ 
   ๑.๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินการ 
    ๑.๗.๑.๑ วางแผนการด าเนินการ 
    ๑.๗.๑.๒ ประกอบและทดสอบ 
    ๑.๗.๑.๓ ซักซ้อมการปฏิบัติ 
    ๑.๗.๑.๔ แข่งขัน 
    ๑.๗.๑.๕ รายงานผล 
   ๑.๗.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ก.ย.- พ.ย. ๖๐ หมายเหต ุ

ก.ย. ต.ค. พ.ย.  
๑. วางแผนการด าเนินการ     
๒. ประกอบและทดสอบ     
๓. ซักซ้อมการปฏิบัติ     
๔. แข่งขัน     
๕. รายงานผล     
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  ๑.๘ งบประมาณในการด าเนินการ 

ล าดับ หมวด จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑ ค่าตอบแทน 
- นายทหาร/นายสิบ(๒ 
วัน) 

 
๔ 

 
คน 

 
๒๔๐ บาท/คน/วัน 

 
๑,๙๒๐ 

 

๒ ค่าวัสด ุ
๒.๑ เหล็กท่ีใช้ประกอบรูป
หน้าตัด 
Rectangular/Square 
box, Equal Angle, 
Unequal Angle, 
Channel, Light Lip 
Channel 
๒.๒ สกรูและน๊อต 

 
๑ 
 
 
 

๑ 

 
ชุด 
 
 
 

ชุด 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

 

๓ ค่าใช้สอย 
๓.๑ ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 
๓.๒ ห้องพักคู่ (๒ ห้อง ๑ 
คืน) 

 
๑ 
๔ 

 
ทีม 
คน 

 
๔,๐๐๐ 

๖๐๐ บาท/คน/คืน 

 
๔,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 

 รวม    ๓๗,๓๒๐  

  ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การเข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาฯ ของ นนร. สามารถเสริมทักษะและ
ประยุกต์องค์ความรู้จากการเรียนการสอนวิชา CE 3102 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1, วิชา CE 4103 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก, วิชา CE 2601 วัสดุ
วิศวกรรม และวิชาCE 2602ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้ นนร. ทราบถึง
เทคโนโลโนยีใหม่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นโอกาส
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.จปร. ได้อีกด้วย 
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โครงการย่อยท่ี ๒ 
  ๒. โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา (University speech contest) 
  ๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กอศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ หลักการและเหตุผล 

 กอศ.สกศ.รร.จปร.เป็นกองวิชาที่ส่งเสริมให้ นนร. มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูด เนื่องจากการพูดเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญอันแสดงออกถึง
ภาวะความเป็นผู้น า  

  กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดโครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์  เพ่ือให้ นนร. เตรียมตัวและซักซ้อมการพูดส าหรับการแข่งขันประกวดสุนทร
พจน์ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๒.๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้พัฒนาทักษะการพูดและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
     ๒.๓.๒ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นนร. และ นิสิต นักศึกษาต่าง
มหาวิทยาลัย 

  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

  ๒.๕ เป้าหมาย 

   ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

  ๒.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 

   พ.ย. ๖๐ – ธ.ค. ๖๐ 

  ๒.๗ วิธีด าเนินการ 

   ๒.๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินการ 
     ๒.๗.๑.๑ เตรียมข้อมูลพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร หลักการทรง
งาน ตลอดจนโครงการในพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     ๒.๗.๑.๒ นนร. ฝึกซ้อมการตีความจากหัวข้อที่ก าหนด รวบรวมและจัด
ข้อมูลให้เป็นระบบ ฝึกเขียนบทพูดและฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ทั้งรอบเตรียมตัวและรอบฉับพลัน ทุก
วันจันทร์และวันพุธ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐  จนถึงวันประกวด 
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   ๒.๗.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน  

การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผูฝ้ึกซ้อม นนร.         
๒. คัดเลือก นนร. จ านวน ๒ นาย เพื่อเตรียมเข้าประกวด, 
๒ นาย เพื่อเตรียมเข้าประกวดในปีต่อไป และ ๒ นาย 
ส าหรับการศึกษาเตรียมข้อมูลอ านวยประโยชน์ต่อผู้เข้า
แข่งขัน 

        

๓. นนร. ฝึกตีความตามหัวข้อท่ีก าหนด อจ.ผูฝ้ึกซ้อม
จัดหาต ารา เอกสารให้ นนร. ช่วยกันศึกษาค้นคว้า
รวบรวมและจดักระท าข้อมลูให้เปน็ระบบ เขียนบทพูด
รอบเตรยีมตัวฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์โดยแบ่งเป็นรอบ
เตรียมตัว และรอบฉับพลัน 
(ส าหรับเข้าแข่งขนัรอบภูมภิาค หรือรอบคัดเลือก) 

        

๔. เข้าประกวดรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก โดยมี นนร.
ที่สนใจหรือเตรียมตัวจะเข้าประกวดปีต่อไปตามไปศึกษา
งานและให้ก าลังใจจ านวน ๑๐ นาย 

        

๕. สรปุรายงานผลการประกวดรอบคัดเลือก (ระดับ
ภูมิภาค) 

        

๖. เตรียมตัวเขียนบทสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ และ
ฝึกซ้อมกลา่วสุนทรพจน์ท้ังแบบเตรียมตัวและแบบ
ฉับพลัน 

        

๗. นนร.ผู้เข้าประกวดเข้าเก็บตัวกอ่นการประกวด ๑ วัน         
๘. เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ นนร.ที่ตาม
ไปให้ก าลังใจจ านวน ๒๐ นาย และคณาจารย์จาก กอศ.
สกศ.รร.จปร. 

        

๙. สรปุรายงานผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
(ระดับประเทศ) พร้อมท้ังจัดท าปา้ยนิเทศการประกวด
สุนทรพจน์ รอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
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  ๒.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ 

   ๒.๘.๑ ค่าตอบแทน ๑๖,๙๐๐ บาท 

ล าดับ รายการ 
จ านวน

วัน 
จ านวน 

 

หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
รวม (บาท) 

๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วัน
ละ ๓ ช.ม.ห้วงท่ี ๑ เดือน มิ.ย. – ส.ค. 
๕๙ 

๒๕ ๔  นาย ๑๕๐ ๙,๐๐๐ 

๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วัน
ละ ๓ ช.ม.ห้วงท่ี ๒ เดือน ก.ย. - ต.ค. 
๕๙ 

๑๑ ๔  นาย ๑๕๐ ๖,๖๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เปดิ-ปิด ห้อง
ซ้อมและควบคุมเครื่องเสียงระหวา่งการ
ฝึกซ้อม 

๒๖ ๑  คน ๕๐ ๑,๓๐๐ 

รวม ๑๖,๙๐๐ 
   ๒.๘.๒ ค่าวัสด ุ๔,๙๔๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงินรวม 

(บาท) 
๑ ค่าจัดป้าย (รอบคดัเลือก,รอบชิงชนะเลิศ) ๒ ป้าย ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๒ ค่ากระดาษ A4 ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐ 
๓ ค่าแผ่นซีดีและดีวีดีเก็บข้อมลู ๒ กล่อง ๔๐๐ ๘๐๐ 
๔ ค่าหนังสือเพื่อสืบค้นข้อมลูในการเขียนบท    ๒,๐๐๐ 
๕ ค่าอุปกรณเ์ครื่องเขียน    ๕๔๐ 

รวม ๔,๙๔๐ 

   ๒.๘.๓ ค่าใช้สอย ๓,๑๖๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
รวม (บาท) 

๑ ค่าล้างอัดรูปเพื่อจัดท ารายงานและจัดป้าย
นิเทศ 

๖๐ ใบ ๑๘ ๑,๐๘๐ 

๒ ค่าล้างอัดรูปเพื่อแจกจ่ายให้ นนร. ผู้เข้า
ประกวด 

๖๐ ใบ ๑๘ ๑,๐๘๐ 

๔ ค่าถ่ายเอกสารศึกษาข้อมลู ๒,๐๐๐ แผ่น .๕๐ ๑,๐๐๐ 
รวม ๓,๑๖๐ 

 ๒.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  นนร.มีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีทักษะทางภาษาเพ่ิมมากขึ้น เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานราชการของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลยังเป็นแรงบันดาลให้เพ่ือน นนร. เกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ประกวด และฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดเจนและถูกต้อง 
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โครงการย่อยท่ี ๓ 

  ๓. โครงการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (Thailand ERM Challenge) 
   ๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวส.สกศ.รร.จปร. 
   ๓.๒ หลักการและเหตุผล 

  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนการลงทุน
และใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า 
ERP เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กร โดยรวมระบบงานหลักต่างๆ ทั้งหมดในบริษัท
เข้าด้วยกัน ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีพันธกิจในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จะมีกิจกรรมสร้าง
มูลค่าของทรัพยากรธุรกิจให้ เกิดเป็นสินค้าหรือบริการและส่งมอบมูลค่านั้นให้แก่ลูกค้า โดย
กระบวนการสร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะรับผิดชอบงานในส่วนของตน และ
มูลค่าสุดท้ายจะเกิดจากการประสานงานระหว่างแต่ละส่วนหรือแผนกต่างๆ ในองค์กร ซึ่งเรียกกันว่า
ห่วงโซ่มูลค่า จะแบ่งกิจกรรมส าคัญเป็น ๓ ส่วนคือ การจัดซื้อ การผลิต และการขาย 
    ERM Challenge คือการแข่ งขันบริหารทรัพยากรองค์กร หรือ  Enterprise 
Resource Management ซึ่งจะต้องใช้ทักษะความรู้ในเชิงการบริหารและการจัดการในหลาย
สาขาวิชามารวมกันโดยผ่าน Business Simulation ที่มีชื่อว่า MonsoonSIM ซึ่งผู้ใช้งานจะได้
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการในองค์กร ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจใน
เรื่องกระบวนการท างาน และยังให้แนวคิดในเรื่อง ERP ท าให้ นนร. เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
เพ่ิมความเข้าใจในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และพร้อมน าไปใช้ในการท างานต่อไป 

  กวส.สกศ.รร.จปร. มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีวิชาทางด้านการจัดการและการด าเนินงานในงานอุตสาหกรรมสอนให้กับ นนร. 
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การแข่งขัน Thailand ERM Challenge นี่จะเป็นการเสริมสร้างความ
เข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้กับ นนร. อีกท้ังยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นนร. กับ
นักศึกษาในสถาบันอ่ืนอีกด้วย 

    ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ มีที ม เข้ าร่วมการแข่ งขันทั้ งสิ้ น  ๕๒ ที มจาก ๑๖ 
สถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   ๓.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๓.๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจ าลอง
การปฏิบัติงานจริง 
   ๓.๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
และทรัพยากรในองค์กร 
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   ๓.๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการ
แข่งขัน 
   ๓.๓.๔ เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
อ่ืน และเป็นเวทีในการแสดงความสามารถให้กับ นนร. 

   ๓.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
   ๓.๕ เป้าหมาย 
   ทีมตัวแทนจากกองวิชาฯ สามารถแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ รางวัลหรือประกาศ 
   ๓.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    พ.ค. - ก.ย.๖๐ 
   ๓.๗ วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สถานที ่
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนการด าเนินงาน      กวส.สกศ.รร.จปร. 
กิจกรรม Conceptual Class      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบฝึกซ้อม      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบ ๖๔ และ ๓๒ ทีมสุดท้าย      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบ ๑๖ ๘ และ ๔ ทีมสุดท้าย      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

  ๓.๘ งบประมาณในการด าเนินการ  
   ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๗,๗๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๓.๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 

  ในกิจกรรม Conceptual Class 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-  บาท 

  - ค่าท่ีพักวิทยากร เป็นเงิน ๖๐๐.-     บาท 
  - ค่าอาหารวิทยากร เป็นเงิน ๑๐๐.-     บาท 
  - ค่าอาหาร นนร. ๒๕ นาย × ๘๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-  บาท 

 ในกิจกรรมการฝึกฝน จ านวน ๑๐ ครั้ง 
  - ค่าอาหาร นนร. ๑๐ นาย × ๔๐ บาท × ๑๐ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-  บาท 
   ๓.๘.๒ หมวดค่าวัสดุ ไม่มี (ใช้วัสดุของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
   ๓.๘.๓ หมวดค่าใช้สอย ไม่มี (ใช้ครุภัณฑ์ของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
                                                                             รวม เป็นเงิน ๗,๗๐๐.- บาท 
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   ๓.๙ การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามกิจกรรมการตั้งค าถามจากวิทยากรภายนอกผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งการตอบปัญหานี้จะท าให้ นนร. มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบฝึกซ้อมประจ า
สัปดาห์ เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดจะมีการส่งข้อมูลผลประกอบการของแต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่ง 
นนร. สามารถน าข้อมูลผลประกอบการนี้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   ๓.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๓.๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั่วประเทศ   

  ๓.๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านการบริหารงานองค์กรให้
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและสังคมภายนอกได้รู้จัก 
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โครงการย่อยท่ี ๔ 
 ๔. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ๔.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวค.สกศ.รร.จปร. 
  ๔.๒ หลักการและเหตุผล  
       ปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันของมนุษย์และนับวัน
จะหมดไป การประดิษฐ์ยานยนต์ที่สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไรก็จะท าให้ยืดระยะเวลาการ
หมดไปของพลังงานเชื้อเพลิงของโลกมากข้ึนเท่านั้น  รวมทั้งสามารถช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการ
เผาไหม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
   การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือก าเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง
และกระตุ้นจิตส านึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็น
โอกาสให้นักประดิษฐ์ไทยได้ท้าทายแนวความคิดใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับความสามารถนักประดิษฐ์ไทย ส่งเสริม
การท างานเป็นหมู่คณะและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิงซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มี
การปรับเปลี่ยนกติกา โดยก าหนดให้ทุกประเภทแข่งขันใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ ระบบ
หัวฉีดทั้งหมด เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีม
แข่งขันเข้าสู่ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
   ในส่วนที่เกี่ยวกับ รร.จปร.นั้น ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเรียน
การสอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับ นนร. ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  การแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิงยังเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับกลุ่มโครงงานของ นนร.อีกด้วย 
   เพ่ือให้ นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะ
เป็นวิศวกรของกองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมภายนอกในระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จึงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นาย
ร้อย จปร.” เข้าร่วมหนึ่งทีม ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันระยะแรก สถิติที่ท าได้ไม่ถึง ๒๐๐ กม./ลิตร 

  สถิติระดับประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ปีหลัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี ปีที่เข้าร่วมแข่งขัน สถิติที่ท าได้ ได้ล าดับที่/จ านวนทีม หมายเหตุ 
๑๕ ๒๕๕๕ ๖๓๑.๕๐ ก.ม./ลิตร ๒๕/๓๘๒ ทีม  
๑๖ ๒๕๕๖ ๕๔๒.๕๕ ก.ม./ลิตร ๔๓/๓๘๕ ทีม  
๑๗ ๒๕๕๗ - - วิ่งไม่ครบรอบเนื่องจากยางแตก 
๑๘ ๒๕๕๘ - - เครื่องยนต์ขัดข้องสตาร์ทไม่ตดิ 
๑๙ ๒๕๕๙ ๙๗๖.๖๓๕ ก.ม./

ลิตร 
๑๙/๒๖๕ ทีม  

   



๘๗ 
 

  ๔.๓ วัตถุประสงค์   
      ๔.๓.๑ เพ่ือการส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ นนร. 
      ๔.๓.๒ เพ่ือการปลูกฝังจิตส านึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่ นนร. 
    ๔.๓.๓ เพ่ือการส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมใน
การแข่งขัน 

  ๔.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ๔.๕ เป้าหมาย 
   ได้รับรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณ จ านวนไมน่้อยกว่า ๑ รางวลัหรือประกาศ 

  ๔.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ส.ค. – พ.ย.๖๐ 
  ๔.๗ วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ สถานท่ี 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

วางแผนการด าเนินการ     กวค.สกศ.รร.จปร. 
ซักซ้อมและเตรียมการ
แข่งขัน 

    
รร.จปร. 

แข่งขันระดับประเทศ     สนามแข่งขันช้างอินเตอร์เนชั่นแนลฯ 
จว.บ.ร. 

รายงานผล      

  ๔.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ความต้องการงบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักส าหรับเจ้าหน้าที่ และ

จัดซื้อวัสดุเพ่ือฝึกซ้อม เตรียมการแข่งขัน  เป็นจ านวน ๖๔,๑๙๐.- บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ล าดับ หมวด จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมาย
เหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- นายทหาร ๒ นาย นายสิบ ๒ นาย 
ค่าเช่าท่ีพัก 
- นายทหาร ๒ นาย นายสิบ ๒ นาย 
- นนร. ๘ นาย 

 
 

๓ วัน 
 

๒ คืน 
๒ คืน 

 
 

๒๔๐  ๔  ๓ 
 

๖๐๐  ๔  ๒ 
๖๐๐  ๘  ๒ 

 
 

๒,๘๘๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๙,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒ ค่าวัสดุ     
 - น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล ๙๕ (ส าหรับการ

ทดลอง) 
๓๐ ลิตร ๒๗ ๘๑๐  

 - น้ ามันล้างเครื่อง ๒ แกลลอน ๒๐๐ ๔๐๐  
 - น้ ามันเครื่องชนิดพิเศษ (SW 10 W – 30) ๒ แกลลอน ๑,๒๐๐ ๒,๔๐๐  

 - เครื่องยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ 
- ยางล้อรถส าหรับใช้แข่งขัน ขนาด ๒๐×
๑.๗๕ นิ้ว  
(ยางนอกและยางใน) 

๑ เครื่อง 
๖ ชุด 

๑๖,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

๑๖,๐๐๐ 
๗,๒๐๐ 

 

 - ชุดดุมล้อหลังโนวาเทค พร้อมสเตอร์ ๓ ตัว ๑ ชุด ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐  
 - ลูกปืนเซอร์นามิกเบอร์ 650 ๖ ตลับ ๘๐๐ ๔,๘๐๐  
 - ชุดเบรก ระบบดิสก์เบรก ๒ ชุด ๑,๒๐๐ ๒,๔๐๐  
 

 
- ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์กลาสส าหรับสร้างตัวรถ
พร้อมอุปกรณ์ท าส ี
- สป.๓ ส าหรับเดินทางและธรุการ (ดีเซล)
ระยะทางประมาณ ๘๐๐ ก.ม.(๘๐๐ ก.ม.X ๓ 
บาท) 

๑ ชุด 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

 

รวมท้ังสิ้น ๖๔,๑๙๐  

  ๔.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๔.๙.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ   
   ๔.๙.๒ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและสังคมภายนอกได้รู้จักว่ามีการเรียนการสอน 

 

 

 

 



๘๙ 
 

โครงการย่อยท่ี ๕ 

 ๕. การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ (Autonomous Aerial Vehicle 
Challenge 2017) 
  ๕.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
  ๕.๒ หลักการและเหตุผล  
   อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศ
ยานที่ไม่มีนักบิน ประจ าการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้ 
อากาศยานที่ควบคุมจาก ระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การควบคุม
อัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุม แบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้ว มี การติดตั้ง ไว้ใน อากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้อง
ถ่ายภาพคุณภาพสูง ทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และ กล้องอินฟาเรด 
(Infrared Sensor) ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้แล้ว แพร่ภาพ สัญญาณมายังจอภาพที่สถานี 
ภาคพ้ืนดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) ท าให้ ผู้บังคับบัญชา สามารถ
มองเห็นภาพ สนามรบ ในเวลาที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนั้นอากาศยาน ไร้คนขับยัง
สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้าน ข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวนหรือ ที่
เราเรียกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได้ เป็น
ต้น 

 ในยุคของคลื่นลูกที่สามซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปฏิบัติการทางทหารได้หัน มาให้ความส าคัญต่อแนวคิดที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network-
Centric Operation) ความสามารถในการ ล่วงรู้สถานการณ์ของฝ่ายเดียวกันและฝ่ายข้าศึก 
(Situation Awareness) จะส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วย สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ และมีอ านาจด้านสารสนเทศที่เหนือกว่าข้าศึก ( Information Superiority) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว, อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ สนับสนุนภารกิจ
ต่างๆของทหารทั้งการป้องกันประเทศและปฏิบัติการที่มิใช่สงคราม (Military Operations Other 
than War, MOOTW) ตัวอย่างเช่น 

- การตรวจการณ์ต าบลระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ (แทนผู้ตรวจการณ์หน้า) 
- การลาดตระเวนตามแนวชายแดน  
- การค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ 
- การค้นหาและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 
- การส ารวจสถานการณ์น้ าท่วม 
- การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
- การติดตามข้าศึก 

 นอกจากนั้นในทางพลเรือนก็มีการใช้ UAV เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆเช่น การ
ตรวจสอบโครงสร้างของ ท่อก๊าซ สะพาน อาคารสูง และสนามบิน การส ารวจแร่ และการสนับสนุน
งานวิจัย (เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ หรือประวัติศาสตร์) 



๙๐ 
 

 ปี ๒๕๕๘ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและ นนร.ให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๘ (Autonomous Aerial Vehicle Challenge 
2015)  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยใน
การแข่งขันนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้ งหมด จ านวน ๒๙ ทีม (จากต่างประเทศ ๕ ทีม และ
ภายในประเทศ ๒๔ ทีม) ทีม รร.จปร. ส่งเข้าแข่งขัน จ านวน ๒ ทีม ได้แก่ crma1(fixwing) และ 
crma2 (quadrotor) สามารถผ่านรอบคัดเลือก ๑๒ ทีมสุดท้าย และได้ล าดับที่ ๕ (crma2) และ
ล าดับที่ ๖ (crma1) 
  ๕.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ๕.๓.๑ เพ่ือให้ นนร.เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
   ๕.๓.๒ เพ่ือให้ นนร.มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน UAV 
       ๕.๓.๓ เพ่ือการส่งเสริมทักษะด้านอากาศยานอัตโนมัติให้แก่ นนร. 
       ๕.๓.๔ เพ่ือการส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมใน
การแข่งขัน 

  ๕.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ๕.๕ เป้าหมาย 
   ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ รางวัลหรือประกาศ 
  ๕.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑ ม.ค. – ๓๐ พ.ย.๖๐ 
  ๕.๗ วิธีด าเนินการ 
   ๕.๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินโครงการ 
    ๕.๗.๑.๑ ศึกษาข้อมูลระบบ 
    ๕.๗.๑.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ 
    ๕.๗.๑.๓ ประกอบโครงสร้าง 
    ๕.๗.๑.๔ พัฒนาและทดสอบระบบควบคุมการบิน 
    ๕.๗.๑.๕ ฝึก นนร.ด้าน UAV 
    ๕.๗.๑.๖ เข้าร่วมแข่งขัน 
   ๕.๗.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ล าดับ รายการ 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ม.ค
. 

ก.พ. 
มี.ค
. 

เม.ย. 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

๑. ศึกษาข้อมูลระบบ            
๒. จัดซื้ออุปกรณ ์            
๓. ประกอบโครงสร้าง            
๔. พัฒนาและทดสอบ

ระบบควบคมุการ
บิน 

           

๕. ฝึก นนร.ด้าน UAV            
๖. เข้าร่วมการแข่งขัน            

 

  อุปกรณ์ของเก่าที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่  Quadcopter พร้อมบิน จ านวน ๑ ชุด รร.จปร.จะส่ง
ทีมเข้าแข่งขันจ านวน ๒ ทีม ดังนั้น มีความจ าเป็นต้องสั่งซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม จ านวน ๒ ชุด โดย ๑ ชุด
ไว้ส าหรับทีมที่ ๒ อีก ๑ ชุดไว้เป็นส ารองเผื่อเกิดอุบัติเหตุตกระหว่างซ้อมบิน 

  ๕.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ 
   งบประมาณท้ังสิ้น         ๗๗,๖๘๐.-   บาท 

  ๕.๘.๑ ค่าตอบแทน     ๒,๘๘๐.-  บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน 
(วัน) 

หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 - นายทหาร ๕ นาย นายสิบ ๑ นาย 

 
๒ 

 
๒๔๐  ๖  ๒ 

 
๑,๔๔๐ 

 
๒,๘๘๐ 

  ๕.๘.๒ ค่าวัสดุ       ๗๔,๘๐๐.-  บาท   

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน รวม 
(บาท) 

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

    รวม ๗๔,๘๐๐ 



๙๒ 
 

  ๕.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๕.๙.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านอากาศยานอัตโนมัติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
   ๕.๙.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศและสังคมภายนอกได้รู้จัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

โครงการย่อยท่ี ๖ 

 ๖. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของนักเรียนนายร้อยเพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์
ประเภทต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ๖.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
  ๖.๒ หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันในหลายด้าน เช่น ด้าน
การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการส ารวจ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการทหาร 
ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของ เทคโนโลยี นี้เอง จึงได้มีหลายสถาบันและหลายหน่วยงาน ได้
จัดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการต่างๆขึ้นมีตั้งแต่ระดับประถม จนถึง ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม 
พัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสนใจด้านเทคโนโลยี 

  ส าหรับปีที่ผ่านมา นักเรียนนายร้อยได้เข้ารับการแข่งขันในนาม ทีม จปร. ใน
รายการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand 2016 และได้รับผลการแข่งขัน
ล าดับที่ ๓๕ และ ๔๒ จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๖๒ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าประสบความส าเร็จ
ในระดับที่น่าพอใจเนื่องด้วยเป็นปีแรกที่ รร.จปร. ส่งทีมเข้าแข่งขัน และได้ฝึกฝนให้ นนร.ได้ท างาน
ร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหารู้จักการวางแผนเป็นขั้นตอนได้จัดระเบียบความคิด ได้รู้จักการบริหาร
จัดการเวลา ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เป็นอย่างดีและได้สร้างเครือข่ายวางรากฐานกิจกรรม
ทางด้านหุ่นยนต์ให้กับ รร.จปร.ที่ด้วย เป็นอีกการแข่งขันหนึ่งที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของ นนร.
ทางด้านความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันในการออกแบบผลิตหุ่นยนต์  

  ดังนั้นหากน าความรู้และอุปกรณ์ที่จัดซื้อจากปีท่ีผ่านมาไปประยุกต์และพัฒนาหุ่นรุ่น
ต่อๆไปให้มีความก้าวหน้า เพ่ิมมากข้ึนก็จะสามารถท าให้นักเรียนนายร้อย และทีม จปร.ได้รับอันดับที่
ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไป 
  ๖.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๖.๓.๑ เพ่ือให้ นนร. รู้จักการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิทยาการ เช่น
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลและ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
   ๖.๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของ นนร.ที่มีความรู้ ทักษะ ความสนใจด้านหุ่นยนต์ 
และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิด อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของ นนร. ต่อบุคคลภายนอก 
   ๖.๓.๓ เพ่ือเป็นการฝึกให้ นนร. รู้จักการท างานเป็นทีม และท างานอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอน 
   ๖.๓.๔ เพ่ือให้ นนร. รู้จักความมีน้ าใจนักกีฬาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนต่างสถาบัน 
อันเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
  ๖.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
  ๖.๕ เป้าหมาย 
   ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ รางวัลหรือประกาศ 

   



๙๔ 
 

  ๖.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   พ.ค. – ธ.ค. ๖๐ 
  ๖.๗ วิธีด าเนินการ 
   รายละเอียดในการด าเนินการ 
   ๖.๗.๑ วิเคราะห์ภารกิจในการแข่งขัน  
   ๖.๗.๒ ศึกษาท าความเข้าใจกติกาและสอบถามข้อสงสัยกับกรรมการพร้อมศึกษา
กลไกและรูปแบบของหุ่นยนต์ 
   ๖.๗.๓ ท าการออกแบบหุ่นยนต์ต้นแบบด้วยมือ                           
   ๖.๗.๔ น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และออกแบบหุ่นยนต์ 
   ๖.๗.๕ รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยปรับแก้จากแบบหุ่นยนต์
ต้นแบบ 
   ๖.๗.๖ ท าการออกแบบด้วยโปรแกรม CAD (computer-aided design) ส าหรับ 
3D modeling 
   ๖.๗.๗ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้โดยประมาณการปริมาณวัสดุแต่ละชนิด จาก
ระยะและสัดส่วนในโปรแกรม CAD (computer-aided design) ส าหรับ 3D modeling  
   ลงมือประกอบโครงสร้างและแผงวงจร 
   ๖.๗.๘ ประกอบโครงสร้างตามแบบและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
   ๖.๗.๙ ลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลงบนแผ่นปรินท์ 
   ๖.๗.๑๐ ประกอบส่วนวงจรเข้ากับโครงสร้าง 
   ๖.๗.๑๑ ท าการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไกและระบบควบคุม 
    ๖.๗.๑๑.๑ ทดสอบบนพ้ืนผิวและจ าลองสภาพสิ่งกีดขวางต่างๆ 
    ๖.๗.๑๑.๒ จดบันทึกข้อปรับปรุงและท าการปรับแก้ 
    ๖.๗.๑๑.๓ ท าซ้ าข้อ ๖.๗.๑๑.๑ - ๖.๗.๑๑.๒ จนกระท่ังเป็นที่พอใจ  
   ๖.๑.๑๒ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ตามการแข่งขันต่างๆ 
    ๖.๑.๑๒.๑ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
    ๖.๑.๑๒.๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
    ๖.๑.๑๒.๓ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย 
    ๖.๑.๑๒.๔ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย 
    ๖.๑.๑๒.๕ การแข่งขันหุ่นยนต์ไอเน็กซัสชิงแชมป์ประเทศไทย 
   ๖.๑.๑๓ ประชุมถึงข้อแก้ไขด้านโปรแกรม โครงสร้าง กลไก จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเอง และทีมอ่ืนๆ พร้อมทั้งจดบันทึก เพ่ือปรับใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไป 
    

 

 

 



๙๕ 
 

   ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. 

๑ วิเคราะห์ และวางแผนแข่งขันครั้งท่ี ๑                 
๒ ออกแบบและประกอบโครงสร้างหุ่นยนต ์                 
๓ ทดสอบระบบขับเคลื่อน                
๔ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งท่ี ๑                 
๕ ประชุมถึงข้อแก้ไข                 
๖ วิเคราะห์ และวางแผนแข่งขันครั้งท่ี ๒                 
๗ ออกแบบและประกอบโครงสร้างหุ่นยนต ์                 
๘ ทดสอบระบบขับเคลื่อน                 
๙ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งท่ี ๒                 

๑๐ ประชุมถึงข้อแก้ไขของการแข่งขันครั้งท่ี ๒                 
๑๑ วิเคราะห์ และวางแผนแข่งขันครั้งท่ี ๓                 
๑๒ ออกแบบและประกอบโครงสร้างหุ่นยนต ์                 
๑๓ ทดสอบระบบขับเคลื่อน                 
๑๔ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งท่ี ๓                 
๑๕ ประชุมถึงข้อแก้ไขของการแข่งขันครั้งท่ี ๓                 

  ๖.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ 
   งบประมาณ ๘๙,๕๘๐ บาท มีรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ดังนี้ 
   ๖.๘.๑ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ๓๓,๗๘๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
รวม 

(บาท) 
๑ คาเบี้ยเลี้ย นายทหาร ๔ นาย และพลขับ ๑ นาย ๙ วัน ๒๔๐บาท/คน/

วัน 
๑๐,๘๐๐ 

๒ คาเชาที่พัก หองคู (นายทหาร ๓ นาย และพลขับ 
๑ นาย) 

๖ วัน ๑,๘๐๐ ๕,๔๐๐ 

๓ คาเชาที่พัก หองเดี่ยว (นายทหารหญิง ๑ นาย) ๖ วัน ๘๖๐ ๒๕๘๐ 
๔ คาสมัครการแขงขัน ๓ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

   

 

 

 

 



๙๖ 
 

   ๖.๘.๒  ค่าวัสดุ ๔๓,๓๘๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน
รวม 

(บาท) 

๑ บอรดไมโครคอนโทรลเลอร  ๓  ชุด ๑,๘๐๐ ๕,๔๐๐  
๒ ชุดรีโมทควบคมุไรสาย  ๓ ชุด ๑,๘๐๐ ๕,๔๐๐  
๓ บอรดควบคุมความเร็วมอเตอร ๓ ชุด ๘๖๐ ๒๕๘๐  
๔ มอเตอรไฟฟา ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐  
๕ เครื่องประจุแบตเตอรรี่ ๓ ชุด ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐  
๖ วัสดุประเภทโครงสราง ๓ ชุด ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐  
๗ อื่นๆ เชน สายไฟ ตะกั่ว ทอหด  ๓ ชุด ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐  
๘ คาสรางสนามแขงขันจ าลอง  ๓ ชุด ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐  

  ๖.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๖.๙.๑ นนร. ได้ฝึกการท างานเป็นทีม การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
   ๖.๙.๒ นนร.ได้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้นทั้งจาก
ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ  
   ๖.๙.๓ นนร. เกิดความคิดริเริ่ม ขยายกรอบทางความคิดและมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบัน  
   ๖.๙.๔ นนร. มีแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถ และองค์ความรู้ทางด้าน
หุ่นยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

โครงการย่อยท่ี ๗ 

 ๗. โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Security  
   ๗.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 
   ๗.๒  หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันกองทัพบกได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ และได้
ก าหนดให้พ้ืนที่บนโลกไซเบอร์ (Cyber Space) เป็น ๑ ใน ๕ ของอาณาเขตในการปฏิบัติการทาง
ทหาร (Domain) นอกเหนือจาก พ้ืนดิน  (Land Domain) พ้ืนน้ า (Sea Domain) ห้วงอากาศ (Air 
Domain) และ ห้วงอวกาศ (Space Domain) ที่เรียกกันว่า ไซเบอร์โดเมน (Cyber Domain) ซึ่งการ
ปฏิบัติการบนไซเบอร์โดเมนจะเข้าไปเกี่ยวพันกับการปฏิบัติการในทุกมิติ และทุกโดเมน 
    ในปี 2016 กองทัพบกได้มีการจัดการแข่งขันบนระบบจ าลองการฝึกด้านไซเบอร์ 
(Cyber Range)ในงาน Army Cyber Contest 2016 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะพัฒนาก าลังพลของ
กองทัพบกให้มีทักษะทางการโจมตีและป้องกันด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    นนร.ในฐานะที่จะจบไปเป็นนายทหารผู้ปฏิบัติงานในกองทัพบก จึงควรต้องมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานด้านไซเบอร์ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
   ๗.๓  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
   ๗.๔ ตัวช้ีวัด 
    จ านวนรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
   ๗.๕  เป้าหมาย   
    มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ รายการ 
 ๗.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 
   ๗.๗ วิธีด าเนินการ 
  จัดเตรียมทีม Cyber Security ให้พร้อมกับการเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งทีม 
Cyber Security นนร. เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีการแข่งขันด้าน Cyber Security ที่มีการจัดขึ้น 
   ๗.๘  งบประมาณในการด าเนินการ 
    ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สกศ.รร.จปร. 
   ๗.๙ การติดตามประเมินผล 
    สรุปผลการท ากิจกรรมน าเสนอต่อ รร.จปร. 
   ๗.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    สร้างประสบการณ์ด้านงาน Cyber Security ให้กับ นนร. ได้น าไปปรับใช้ในการรับ
ราชการในอนาคต 

 

 



๙๘ 
 

โครงการย่อยท่ี ๘ 

 ๘. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑ 
   ๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 
    ๘.๒ หลักการและเหตุผล 
   คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
เนื่องจากคอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากคอนกรีตชนิดอ่ืนๆ คือสามารถน าไปปลูก
สร้างได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดแรงงาน และลดต้นทุนในการด าเนินการก่อสร้างรวมทั้งยัง
สามารถช่วยประหยัดพลังงาน ป้องกันความร้อนได้ดี มีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานกว่า ๕๐ 
ปี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ท าให้มีการเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐมอญ หรืออิฐบล็อก
มากขึ้น 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตมวลเบา ของนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร. นั้น ตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) ในรายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี, วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม และวิชาโครงการวิจัยและ
สัมมนา นั้นเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติมุ่งเน้นให้ นนร. มีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกวัสดุมวลรวม 
อัตราส่วนผสมคอนกรีต และด าเนินกรรมวิธีวิจัยและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วย และกองทัพบกต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกอง
วิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นนร.  
กองวิชาวิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน่วยทหารช่าง และ
เป็นนายทหารวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถของกองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมของ นนร. ให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธากับสถาบัน/หน่วยงานภายนอก 
    ๘.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๘.๓.๑  เพ่ือให้ นนร. ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนน าไปฝึกปฏิบัติ 
   ๘.๓.๒  เป็นการเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้ นนร. ได้รับทราบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านคอนกรีตเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 
   ๘.๓.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านคอนกรีตเทคโนโลยี 
   ๘.๓.๔  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันมาปรับปรุงงานวิจัยของ นนร. ที่
ด าเนินการอยู่ 
  ๘.๔ ตัวช้ีวัด  
   ผลการแข่งขัน 
    ๘.๕ เป้าหมาย  
     ไดอั้นดับ ๑ ใน ๑๐ ทีม 



๙๙ 
 

    ๘.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ  ก.ค. – ก.ย. ๖๐ 
    ๘.๗ วิธีการด าเนินการ 
    ๘.๗.๑  วางแผนการด าเนินการ โดยการคัดเลือก นนร. ผู้สนใจเข้าแข่งขัน 
    ๘.๗.๒  ค้นหาข้อมูลทางทฤษฎีคอนกรีตมวลเบา ผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา 
    ๘.๗.๓  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ซักซ้อมการปฏิบัติ  การเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
    ๘.๗.๔  เดินทางไปแข่งขัน 
    ๘.๗.๕  ประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน 
   ๘.๘  งบประมาณในการด าเนินการ  
    งบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา รร.จปร. 
    ๘.๙  การติดตามประเมินผล    
     ประเมินจากผลการแข่งขันและจ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน 
    ๘.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เพ่ือการศึกษาของ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาปฏิบัติการ
วัสดุวิศวกรรม  วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี  วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิชาการออกแบบ
คอนกรีตอัดแรง และวิชาโครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา ๑ และ ๒ ทั้งสองภาคการศึกษา และ นนร. 
จะได้เรียนรู้กรรมวิธีใหม่ในการผสมคอนกรีตมวลเบา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการวิศวกรรมโยธาใน
ประเทศไทย (เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติด้าน
วิศวกรรมโยธากับนักศึกษาต่างสถาบัน และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ รร.จปร. ให้กับสังคม
ภายนอกรู้จัก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

โครงการปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน Smart Farm 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มีการท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ แต่โดยส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการพ่ึงพาตนเองในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตให้กับ
ตนเองได้อย่างดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การตั้งตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ ไม่เพียงแค่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพ่ึง ตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีทีควรจะมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และมีความรู้ที่ถูกต้องในการท าดังกล่าวด้วยเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง และการถ่ายทอดความรู้จากการผสมผสาน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติของภาคประชาชนที่ท าได้จริงเห็นผล 

 การจัดการระบบการเกษตรที่ดีล าดับแรกส าหรับประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองไป
ที่เรื่องระบบการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ า และดินในพ้ืนที่การเกษตร โดย
ปัจจุบันการจัดการพ้ืนที่การเกษตรมีการใช้น้ ามากกว่าความต้องการของพืชต่างๆ เพราะพืชโดยส่วน
ใหญ่มีความต้องการน้ าเท่าที่รากหยั่งถึง และใช้ระยะเวลาในการดูดซึม ระบบน้ าหยด หรือการให้น้ า
ใต้ต้นจึงเป็นค าตอบที่ดีในการบริหารจัดการ แต่การให้น้ ายังอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึง
จ าเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยบริหารจัดการ เช่น ระบบเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับความชื้น
ในดิน วัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง ค่ากรด-ด่าง ต่างๆ และการมีฐานข้อมูลปริมาณการรับน้ าของพืชแต่
ละประเภท และปัจจัยอ่ืนๆ ที่มาช่วยในการก าหนดการควบคุมปริมาณการจ่ายน้ าที่ เหมาะสม 
นอกจากนั้นปัจจุบันกระแสเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่ เป็น
เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และสามารถจัดท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด -ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังสามารถเก็บประวัติข้อมูลการท างานต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการได้
ในอนาคต จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นระบบการเกษตรอัจฉริยะ (intelligence 
agriculture) นอกจากนั้นการน าเทคโนโลยีการตรวจสอบระยะไกล (remote sensing) ในการ
ตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือที่จะมาบูรณาการในการท าจัดท าระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geo-Informatics) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก เช่น ข้อมูลสภาพภูมิประเทศการ
เพาะปลูก ข้อมูลมลภาวะน้ า ข้อมูลประเภทการเพาะปลูก ข้อมูลประเภทดิน ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการท าการเกษตรซึ่งจะสนับสนุนระบบ
การท าการเกษตรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดี ในการลดต้นทุนทรัพยากร และเพ่ิมผลผลิตให้ภาคเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 



๑๐๑ 
 

 นนร. เป็นนักเรียนนายทหารที่จะต้องจบไปสู่การเป็นนายทหารในพ้ืนที่ต่างๆ ประเทศไทย 
ภารกิจหนึ่งคืองานสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน สังคม ในพ้ืนที่ซึ่งพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาค
การเกษตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ นนร. ควรจะมีความเข้าใจด้านการเกษตรที่ถูกต้อง และมีความรู้ใน
วิธีการจัดการสมัยใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้กับภาคประชาชน โดยปัจจุบัน  นนร. มีรายวิชาของสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อย่อยเทคนิค และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ของวิชา CS6309 
เหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่มีหลากหลายสาขาวิชาที่เลือกในรายวิชา แต่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน
ในภาคปฏิบัติจริงที่จ าเป็นต้องมี ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ที่มีกรณีศึกษาที่ดี (best practice) 
และมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยในการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งมีเวลาจ ากัด และน าภาคทฤษฎี
ที่ตนเรียนรู้ไปฝึก จัดการและถ่ายทอดความรู้ (Knowledge management and transferring) ไปสู่
ภาคปฏิบัติ ในการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
สนับสนุนบุคลากรที่มาร่วมจัดท าและเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างตัวอย่างห้องปฏิบัติการศูนย์การ
เรียนรู้ และวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ที่ถูกต้องในด้านต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์
ภายนอกเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี IoT Geo-Informatics และ
การถ่ายทอดความรู้มาร่วมในโครงการ รวมถึงนายทหารโครงการที่มีสถานที่ และมีความเชียวชาญใน
ด้านการจัดการเทคโนโลยี IoT Geo-Informatics และการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงเป็นเจ้าของวิชา 
CS6309 เหมืองข้อมูลอยู่แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ และ
เครื่องมือเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยี IoT Geo-Informatics ด้านการเกษตร การฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีการ
จัดการ และการถ่ายทอด ความรู้ของ นนร. จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ให้เห็นผลในทางปฏิบัติได้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ถ่ายทอดความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี IoT สมัยใหม่มาใช้ด้าน
การเกษตรกรรม  

๔. ตัวช้ีวัด 
   ความพึงพอใจของ นนร. ที่เข้าร่วมโครงการ 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑ ปี ๖ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

๗. วิธีด าเนินการ 
    ด าเนินการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน Smart farm 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ติดตามความรู้ของ นนร. หลังเข้าร่วมโครงการ 



๑๐๒ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ นนร. ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน Smart farm 
   ๑๐.๒ นนร. มีทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงานด้านต่างๆ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และการทหาร มีเป้าหมายในการสร้าง นนร. ที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขานี้ให้มีบุคลิกลักษณะพิเศษประการหนึ่ง นั่นก็คือ การเป็นนักรบ ที่มีหัวใจของ
นักพัฒนา  พร้อมที่จะเสียสละความสุขเพ่ือส่วนรวม  การฝึกให้นนร.ในสาขานี้เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณ
สาธารณะ  มีอุดมการณ์   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด  ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  
แนวโน้มของรูปแบบสงครามจะไม่ใช่สงครามในแบบอีกต่อไป  แต่จะเป็นสงครามที่ไม่ใช่มีลักษณะ
สงคราม   เป็นสงครามมวลชน  ในบทบาทของนายทหารนักรบและนักพัฒนานายทหารเหล่านี้จ าเป็น
ที่จะต้องท าหน้าที่ผู้น าทางความคิดในการพัฒนา  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง นนร.แต่ละคนให้มี
อุดมการณ์และปรัชญาการท างานเพื่อส่วนรวม  ที่รวมพลังเป็นหนึ่งในปัจเจกบุคคล ระหว่างสติปัญญา 
ส านึกของจิตวิญญาณ  และทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ  เพ่ือให้บรรลุถึงความสงบสุข  สันติ
สมานฉันท์และความเจริญที่ยั่ งยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และระบบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้บรรลุวัตถุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในทุกปี
การศึกษา  กมส.สกศ.รร.จปร. จึงได้ก าหนดให้ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ที่ศึกษาในรายวิชา การพัฒนาชุมชน  
ได้ออกไปฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับประชาชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดพ้ืนที่ให้ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ท าการฝึกปฏิบัติงาน  ณ  บ้านเขาส่องกล้อง หมู่ที่ ๑๒ ต าบล เขาเพ่ิม 
อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก    

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้  นนร. ได้มีโอกาสศึกษากระบวนการด าเนินงานด้านการพัฒนาของหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาในพ้ืนที่  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง  
และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในโอกาสที่เข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ  ในอนาคต   
ต่อไป 
  ๓.๒ เพ่ือให้  นนร. ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่าง
แท้จริง  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนในชุมชน 
  ๓.๓ เพ่ือให้  นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน ส่วนราชการในพ้ืนที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ตัว นนร.ทั้งยังสามารถสัมพันธ์
อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างทหารกับประชาชน 
  ๓.๔ เพ่ือสร้าง นนร.  ให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  อันจะ
เป็นคุณสมบัติที่ดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ความพึงพอใจของนนร.ที่ได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชน 



๑๐๔ 
 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ ส ารวจภูมิประเทศและเก็บข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย 
  ๗.๒ น าข้าราชการและนักเรียนนายร้อยออกฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
   ๗.๒.๑ การรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ อบต. 
   ๗.๒.๒ เก็บข้อมูลชุมชน 

 ๗.๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
   ๗.๒.๔ จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗.๒.๕ จัดเวทีประชาคมท าแผนชุมชน 

 ๗.๒.๖ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นนร.กับชุมชน 
  ๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
  ๗.๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อ รร.จปร. 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ขอรับการสนับสนุนจาก กทพ.รร.จปร. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๔,๖๕๐   บาท (สามหมื่นสี่พัน
หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนี้   
   - ค่าอาหารข้าราชการ ๓  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๓,๑๕๐  บาท 
   - ค่าอาหาร นนร. ๓๐  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๓๑,๕๐๐  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๓๔,๖๕๐   บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม 

๙. การติดตามและประเมินผล 
  ประเมินผลจากคะแนนความพึงพอใจของ นนร. ที่ลงฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ นนร. ได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน  สภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
  ๑๐.๒ ท าให้ นนร. มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนายทหารนักพัฒนาที่ดี
และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในโอกาสที่ส าเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการใน
หน่วยต่างๆ  ต่อไป 
  ๑๐.๓  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารกับชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ใน
พ้ืนที่ที่ฝึกปฏิบัติงาน   

 



๑๐๕ 
 

โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร.ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดท าระบบการประเมิน
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ITC ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ITC ว่าอยู่ใน
ระดับใด เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. ตัวช้ีวัด 

  ระดับความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ITC 

๕. เป้าหมาย 

  ระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๑ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่อุปกรณ์ 
  ๗.๒ ออกแบบระบบ 
  ๗.๓ ทดลองใช้ 
  ๗.๔ น าไปใช้ประเมินผล 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ๑,๐๐๐ บาท (ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างและวัสดุสิ้นเปลือง)  

๙. การติดตามประเมินผล 

  ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของการใช้งาน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สกศ.รร.จปร. จะมีระบบวัดระดับความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

  ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงเป็นภาษาเพ่ือการฟังมีลักษณะเข้าใจง่าย ไม่เพ้อเจ้
อไม่วกวนสับสนการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น นอกจากต้องเลือกใช้ถ้อยค าที่กะทัดรัด 
ชัดเจน รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและประเภทของรายการแล้ว ยังต้องค านึงถึงการเปล่งเสียงด้ วย
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะส าคัญที่ช่วยพัฒนาการพูดของ นนร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่ใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดีจึงต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ  

ปีการศึ กษา ๒๕๖๐  กอศ .สกศ.รร .จปร.ได้ จั ดท าโครงการพัฒ นาภาษาผ่ านสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงโดย   อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร.และ นนร. ร่วมกันผลิตรายการประเภทสาระบันเทิง
ผ่านสถานีวิทยุ รร.จปร. ซึ่งล้วนแต่เป็นภารกิจที่ส่งเสริมให้ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร และ นนร.ได้พัฒนา
ตนเอง เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน รร.จปร. และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานอีกด้วย 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้แก่ นนร. 
  ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ความรู้  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารของ รร.จปร.ผ่านสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ๔.๑ คะแนนเฉลี่ยประเมินการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
  ๔.๑ จ านวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ภาษา 

๕. เป้าหมาย 
  ๕.๒. คะแนนเฉลี่ยประเมินการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงมากกว่าหรือเท่ากับ ๔  จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
  ๕.๒. จ านวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  พ.ค. – ธ.ค. ๖๐ 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

๗. วิธีด าเนินการ 

การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑.ขออนุมัติจัดท าโครงการ         
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 

       
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         
๔.รับสมัคร นนร. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ         
๕.ร่างหนังสือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
๖.เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุและการใช้
ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

        

๗.จัดอบรมการจัดรายการวิทยุและการใช้ภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

        

๘.จัดอบรมการบันทึกเสียงและการตัดต่อรายการ
วิทยุกระจายเสียง 

        

๙.วางแผนผลิตรายการ         
๑๐.เตรียมข้อมูลตามแผนท่ีก าหนด         
๑๑.ฝึกเขียนบทวิทยุกระจายเสียง         
๑๒.ฝึกการออกเสียง         
๑๓.บันทึกและตัดต่อเสียงเตรียมออกอากาศ         
๑๔ .จัดท าแบบประเมินผลการใช้ภาษาผ่ านสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง 

        

๑๕.ประเมินผลการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง         
๑๖.รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ         

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  -      

๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ นนร.และ อจ.สกศ.รร.จปร.ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
  ๑๐.๒ รร.จปร.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
  ๑๐.๓ ประชาชนได้รับความรู้และทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.
ในส่วน ทบ. ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ นนร. เพิ่มมากข้ึน 
      

 

 

 



๑๐๘ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒.  หลักการและเหตุผล  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก มี
หน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต และเป็นนายทหารหลักของกองทัพ ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องท าหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ คือ การพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ (มาตราที่ ๗๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๐) การจะ
ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่นายทหารเหล่านี้จะต้องมีคุณลักษณะผู้น าทั้ง ๑๔ 
ประการ ดังนี้ 

 ๑. ลักษณะท่าทาง   ๒. ความกล้าหาญ 
 ๓. ความเด็ดขาด    ๔. ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 ๕. ความอดทน    ๖. ความกระตือรือร้น 
 ๗. ความริเริ่ม     ๘. ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๙. ความพินิจพิเคราะห์   ๑๐.ความยุติธรรม 
 ๑๑.ความรอบรู้    ๑๒. ความจงรักภักดี 
 ๑๓. ความรู้จักกาลเทศะ   ๑๔.ความไม่เห็นแก่ตัว 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่

กองทัพ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าทั้ง ๑๔ ประการให้แก่นักเรียน
นายร้อยที่มาศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะบ่มเพาะให้นักเรียนนายร้อยมี
คุณลักษณะผู้น าที่ดี พร้อมที่จะรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่
นักเรียนนายร้อยด้วยกันทั้งสิ้น   

๓. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าทั้ง ๑๔ ประการ ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา  

๔. ตัวช้ีวัด  
  จ านวนครั้งที่มีการอบรมหน้าแถวในช่วงเวลาเคารพธงชาติ 

๕. เป้าหมาย  
  ไม่ต่ ากว่า ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ 



๑๐๙ 
 

๗. วิธีด าเนินการ 
 อาจารย์ผู้สอนของ กมส. ทุกท่าน ควบคุม ดูแล อบรมนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการ ทั้งในชั้นเรียนและหน้าแถว 

๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ  -  

๙. การติดตามและประเมินผล 
  ตามแบบประเมินคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการของนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา และ
นายทหารปกครอง  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการที่พึง
ประสงค์ของกองทัพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :   กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และครู อาจารย์ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของ รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นที่มีศักยภาพในการผลิต  สื่อ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอข้อมูลและข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการจัดการที่เหมาะสมและ
ยังมีขีดจ ากัดด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและงบประมาณที่จ าเป็น 
  ผลของการมีบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม จะท าให้ รร.จปร. มีศักยภาพในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และยังสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ เช่น การผลิต
และเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
  ๓.๒ เพ่ือจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และให้ความรู้กับ นนร. และเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ให้มี
ความช านาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ 

๕. เป้าหมาย 
  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  ๗.๑ ส ารวจ รวบรวมความต้องการ เสนอขอซ่อม ปรับปรุง 
  ๗.๒ ด าเนินการซ่อม ปรับปรุง 
  ๗.๓ ใช้งาน และประเมินผล 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 



๑๑๑ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ นนร.ที่จบการศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถและเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี 
  ๑๐.๒ ครู อาจารย์ และ นนร. สามารถท างานวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญจาก
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่
สามารถรองรับงานวิจัยในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข. เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมโยธาแห่งชาติ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจาก กวย.สกศ.รร.จปร.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้อาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ เพ่ือจัดการประชุมฯ 

 ๓. วัตถุประสงค ์
  ปรับปรุงอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ เพ่ือให้สามารถรองรับการประชุมฯ ได้ 

๔. ตัวช้ีวัด  
  ความพร้อมของอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ ในการจัดการประชุมฯ 

๕. เป้าหมาย 
  ความพร้อมของอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระยะเวลาการด าเนินการ  ๑๒  เดือน   
  ๖.๑ เริ่มต้น :  พ.ค.๖๐ 
  ๖.๒ สิ้นสุด :  มิ.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยประสานให้ กยย.สบร.รร.จปร.ส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการส ารวจและประมาณ
การ และแผนกโครงการงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง กตก.สกศ.รร.จปร. ด าเนินการตามกรรมวิธี
เพ่ือของบประมาณในการซ่อมปรับปรุงอาคารจาก ทบ. 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ตามประมาณการของ กยย.สบร.รร.จปร. 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ สกศ.รร.จปร.มีความพร้อมในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
๒๓ ซึ่ง รร.จปร.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ อีกท้ังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.จปร. 
  ๑๐.๒ สกศ.รร.จปร.มีห้องเรียนที่มีความพร้อมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของ นนร. 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับองค์กร และสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาส าหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รร.จปร. เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. 
โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่ผ่านมาได้มีการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภายนอก  เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ 
งานวิจัยและสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาร่วมกัน มีการบูรณา
การการเรียนการสอนอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 
รร.จปร. และ ทบ. 
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการด าเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการแข่งขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. ตัวช้ีวัด  
 จ านวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ 

๕. เป้าหมาย  
 จ านวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ ๑๑ งาน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ สกศ.ฯ ด าเนินการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งก าลังพลเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ  
บรรยายพิเศษ คณะกรรมการด้านวิชาการและวิชาชีพ และคณะท างานวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอก 
ทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายนอก  นขต.สกศ.ฯ ส่งแผนการส่ง



๑๑๔ 
 

ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและ
ต่างประเทศประจ าปี ให้ สกศ.ฯ ห้วง ก.ค. ของทุกปี 
  ๗.๒ นขต.สกศ.ฯ รวบรวมสถิติในด้านการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้งใน
และต่างประเทศ ให้ สกศ.ฯ ห้วง ส.ค. ของทุกปี 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ๙.๑ ประเมินผลจากจ านวนก าลังพลที่ให้บริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
  ๙.๒ ก าลังพล สกศ.ฯ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการให้กับสถาบันภายนอก 
ภายใน และต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การ
ปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวันได้ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ก าลังพล สกศ.ฯ ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
สร้าง องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และกองทัพ 
  ๑๐.๒ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถน าความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๓ ก าลังพล สกศ.ฯ สามารถน าความรู้ แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

โครงการประชุมนานาชาติ International Conference on Early State and Cultural 
Relationship of Mainland Southeast Asia 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
   การด าเนินงานจัดประชุมนานาชาติเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของศูนย์วิจัยฯ ที่ได้มีการก าหนด
ขึ้นและขออนุมัติจากกองทัพบก  

๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้เป็นเวทีน าเสนอผลงานของศูนย์วิจัยฯ และสถาบันในเครือข่าย 

๔. ตัวช้ีวัด  
 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

๕. เป้าหมาย  
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ คน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
   ๑๒ - ๑๓ พ.ย. ๕๙  

๗. วิธีด าเนินการ  
   จัดการประชุม ณ ศูนย์วิจัยฯ โดยใช้สถานที่ภายใน รร.จปร. ในทุกกิจกรรมระหว่างการ
ประชุม 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  
   ๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

๙. การติดตามประเมินผล  
   สรุปผลการประชุมน าเสนอต่อ รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางการวิจัยของ รร.จปร. 

         

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร.  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก สกศ.รร.จปร. เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรที่ท างานวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพสมควรแก่การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติทั้งภายในและภายนอกสถาบันและระดับนานาชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือ
ส่งเสริมผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และการน าบทความ/
ผลงานไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และบุคลากรที่ท างานวิจัยให้มีจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิม
มากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ท างานวิจัยของ สกศ.รร.จปร. ใน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติทั้งภายในและภายนอกสถาบันและระดับนานาชาติทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

๔. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๕. เป้าหมาย 
 จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย ๕๐ ผลงาน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาการด าเนินการ ๑๒ เดือน 

๗. วิธีด าเนินการ 
 ๗.๑ กองวิชาส่งแผนการอบรมและสัมมนาตามงบสัมมนานอกหน่วยทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒ สกศ.รร.จปร. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณทั้งจากงบสัมมนานอกหน่วยและ/หรืองบ 
กทพ.รร.จปร. 
 ๗.๓ กองวิชาด าเนินการขออนุมัติส่งอาจารย์และ/หรือบุคลากรที่ท างานวิจัยเข้าร่วมประชุม
และ/หรือน าเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ กองวิชารายงานผลให้ สกศ.รร.จปร. ทราบตามแบบรายงานการศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ (ตามตัวบ่งชี้ ๒.๔) 
 ๗.๕ กองวิชาด าเนินการรวบรวมผลงานทางวิชาการฯ เพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
(ตามตัวบ่งชี้ ๒.๒ และ ๒.๓) 



๑๑๗ 
 

 ๗.๖ หัวหน้ามาตรฐานที่ ๒ ของ สกศ.รร.จปร. ท ารายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ส่งให้คณะกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.จปร.  
 ๗.๗ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สกศ.รร.จปร. 
ประจ าปี ๒๕๖๐ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนผู้มีผลงานทางวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากรที่ท างานวิจัยของ สกศ.รร.จปร. และด าเนินการขอรับ
การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้มีผลงานทางวิชาการฯ ให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๙ สกศ.รรป.จปร. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการประชุมและเข้า
ร่วมกิจกรรม การสมัครต่ออายุสมาชิกของสภาและสมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ การเข้า
ประชุมทางวิชาการและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดท าวารสารทาง
วิชาการ รร.จปร. และการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการให้อาจารย์และบุคลากรที่
ท างานวิจัยของ สกศ.รร.จปร. 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่สามารถระบุได้ข้ึนอยู่กับจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามผลงานที่ได้รับตีพิมพ์จากแผนการอบรมและสัมมนาตามงบสัมมนานอกหน่วยฯ 
โครงการด้านการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กทพ.รร.จปร. งบประมาณภายในและ
ภายนอก กห. และอาจารย์และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ที่ขออนุมัติจาก รร.จปร. ให้ไปร่วมงาน
วิจัยจากสภาบันภายนอก รร.จปร.  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาจารย์และบุคลากรที่ท างานวิจัยของ สกศ.รร.จปร. มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติ

ทั้งภายในและภายนอกสถาบันและระดับนานาชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจส าคัญของ รร.จปร. คือ การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการทั้งผู้บังคับบัญชา 
คณาจารย์และนักเรียนนายร้อย จึงต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ  ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว   

  การจัดการบรรยายพิเศษในประเด็นปัญหาปัจจุบันหรือประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกันที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจึงมีความส าคัญต่อองค์กรที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทความรู้อันจ าเป็นต้องก้าว
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ รร.จปร. 
      ๒.๒ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์และข้าราชการ รร.จปร. และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการอ่ืน ๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนครั้งในการจัด 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ม.ค. ๖๐ – ส.ค.๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินการ 
            วัน เวลา ในเดือน ส.ค.๖๐ 
            หัวข้อการบรรยายพิ เศษฯ เรื่อง “ข้อบั งคับสภาการศ ึกษาว ิชาการทหาร 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือขอรับ พ.ร.บ.วิทยฐานะฯ และก าหนดกรอบระเบียบ รร.จปร. ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สภาคณาจารย์ รร.จปร. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ  
   ผู้ร่วมงาน  อาจารย์ และข้าราชการ รร.จปร. จ านวน ๑๕๐ นาย 
      ๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน 
   ๗.๒.๑ มิ.ย.๖๐ ติดต่อวิทยากร  ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ 
   ๗.๒.๑ ส.ค.๖๐ บรรยายพิเศษทางวิชาการ 

 



๑๑๙ 
 

 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  งบประมาณ ๒๑,๒๕๐ บาท 
      ๘.๑ ค่าตอบแทน ๓,๒๐๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ 
หน่วย(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๑,๖๐๐ ๓,๒๐๐ 

  ๘.๒ ค่าวัสดุ -  บาท 
     ๘.๓ ค่าใช่สอย ๑๘,๐๕๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ 
หน่วย(บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

๑. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้าร่วมฟังการบรรยาย  ๑๕๐ ชุด ๓๐ ๔,๕๐๐ 
๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมฟังการ

บรรยาย 
๑๕๐ ชุด ๗๕ ๑๑,๒๕๐ 

๓. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา ๑๕๐ ชุด ๑๐ ๑,๕๐๐ 
๔. ค่าของที่ระลึก ๒ ชุด ๔๐๐ ๘๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ อาจารย์ และข้าราชการ รร.จปร. จะได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     ๙.๒ เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์และข้าราชการ รร.จปร. และเกิด
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ 

 

     

                                              

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจส าคัญของ รร.จปร. คือ การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ อาจารย์จึงต้อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ 

  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรม   การสัมมนาและการน าเสนอผลงานทางวิชาการนับเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรประเภทอาจารย์สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์กรในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
๓.๓ เป็นเวทีขององค์กรในการน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
๓.๔ เพ่ือให้ รร.จปร. สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนครั้งในการจัด 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ก.ค.๖๐  ถึง  ธ.ค.๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินการ 
    วันเวลาสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ ๑ พ.ย.๖๐  เวลา  ๐๘๓๐  - ๑๖๓๐  
   ผู้เข้าร่วมสัมมนา   อาจารย์ และ นนร. จ านวน ๒๖๐ นาย 
       
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

  ๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน 
 
 

การปฏิบัต ิ
ระยะเวลา (พ.ศ.๒๕๖๐) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑. การเสนอโครงการต่อ สกศ.ฯ       
๒. การประกาศรับผลงานทางวิชาการ       
๓. การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ       
๔. การจัดพิมพ์เอกสารสัมมนา       
๕. การจัดสัมมนา       
๖. การแก้ไขผลงานและการจดัพิมพ์วารสารทาง

วิชาการสภาอาจารย์ ๒๕๖๐ 
-  คณะกรรมการคดัเลือกผลงานฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องสุดท้าย 
-  คณะกรรมการจดัพิมพ์ฯ รับมอบต้นฉบับ 
-  คณะกรรมการจดัพิมพ์ฯ ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ 

      

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
      งบประมาณ ๑๓๖,๗๐๐ บาท  
      ๘.๑ ค่าตอบแทน  - บาท 
      ๘.๒ ค่าวัสดุ – บาท 
      ๘.๓ ค่าใช้สอย  ๑๓๖,๗๐๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ 
หน่วย (บาท) 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

๑. ค่าจัดพิมพ์วารสาร ๕๐๐ เล่ม ๕๐๐ เล่ม ๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าจัดท าเอกสารแจก ๒๐๐ ชุด ๒๐๐ ชุด ๔๐ ๘,๐๐๐ 
๓. ค่าของที่ระลึก ๘ ช้ิน ๕๐๐ ๔,๐๐๐ 
๔. จัดเลีย้งอาหารว่าง ๒ มื้อ ๒ มื้อ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๕. ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๖. ค่าจัดสถานท่ีพิธีเปดิ – ปิด  ๑ ครั้ง ๔๐๐ ๔๐๐ 
๗. ค่าจัดท าแบบสอบถามการจดังานฯ ๒๖๐ ชุด ๕ ๑,๓๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๙.๑ การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ 

  ๙.๒ การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์และ นนร. 
  ๙.๓ การส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
  ๙.๔ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์ของ รร.จปร 

       

 



๑๒๒ 
 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยงานหลักที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษาให้แก่ นนร. ตามหลักสูตรของ รร.จปร. นอกจากนั้นยังมีส่วนรับผิดชอบในการปลูกฝัง
ความเป็นผู้มีวินัย รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรม และส านึกในความเป็น
ทหารอาชีพ อาจารย์ สกศ.รร.จปร. จึงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ 

บุคลากรที่มาบรรจุในต าแหน่งอาจารย์ สกศ.รร.จปร. จึงสมควรได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และจากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ของ 
รร.จปร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สกศ.รร.จปร. ได้จัดการอบรมในภาพรวมให้กับผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ทั้งใน สก
ศ.รร.จปร. กรม.นนร.รอ. และ สวท.รร.จปร. มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ที่มาบรรจุในต าแหน่ง
นายทหารประจ ากองและนายทหารห้องปฏิบัติการด้วย ซึ่งมีประมาณปีละ ๑๐ – ๑๕ นาย อีกท้ังเป็น
โอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตามความสมัครใจ 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ สกศ.รร.จปร. กรม.นนร.รอ. และ สวท.รร.จปร. ทุก

คนที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน รวมทั้งผู้สนใจ  ทั้งใน สกศ.ฯ และจากหน่วยงานต่างๆ ของ รร.จปร. 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน กฎระเบียบที่ควรทราบ จรรยาบรรณ
และการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ สกศ.รร.จปร. กรม.นนร.รอ. และ สวท.รร.จปร. ทุก
คนที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน รวมทั้งผู้ที่มาบรรจุใหม่ในต าแหน่งนายทหารประจ ากองและ
นายทหารห้องปฏิบัติการ ได้มีโอกาสท าความรู้จักคุ้นเคย ทั้งกับบุคคล  สถานที่และหน่วยงานของ 
รร.จปร. เพื่อความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีต่อไป 

๔. ตัวช้ีวัด  
   จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

๕. เป้าหมาย  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
    ก.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

 



๑๒๓ 
 

๗. วิธีด าเนินการ  
  ๔.๑ รายละเอียดในการด าเนินงาน 
     ๔.๑.๑  ด าเนินการเสนอโครงการตามขั้นตอนจนได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
        ๔.๑.๒  เตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น การส ารวจยอดของอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้า
อบรมหรือผู้ที่เคยเข้าอบรมแล้วแต่ประเมินไม่ผ่าน การส ารวจยอดก าลังพลที่สนใจจาก นขต.รร.จปร. 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น 
     ๔.๑.๓  ด าเนินการจัดอบรม ๔ วัน ในช่วงประมาณ ก.พ. – มี.ค.๖๑ 
     ๔.๑.๔  ท าการประเมนิผลการอบรมและสรุปผลการด าเนินงานและรายงาน 
รร.จปร. ต่อไป 
  ๔.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน 

แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ก.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๐ 

ม.ค. – ก.พ.
๒๕๖๑ 

ก.พ. – มี.ค.
๒๕๖๑ 

เม.ย.  

๒๕๖๑ 

๑.   เสนอโครงการและอนุมัตโิครงการ xxx    

๒.   เตรียมการในดา้นต่าง ๆ  xxx   

๓.   ด าเนินการ   xxx  

๔.   ประเมิน/สรุปผล    xxx 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  

ล าดับ รายการ จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. ค่าหนังสือคู่มืออาจารย์ใหม ่ เหมาจ่าย ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒. ค่าของที่ระลึกวิทยากร เหมาจ่าย ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๓. ค่าเอกสารประกอบค าบรรยาย เหมาจ่าย ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๔. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เหมาจ่าย ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๕. ค่าจัดสถานท่ี พิธีเปดิ – ปิด เหมาจ่าย ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวมทั้งสิน้ (สามหมืน่ห้าพันบาทถว้น) ๓๕,๐๐๐ 

๙. การติดตามประเมินผล  
  ๙.๑ การประเมินโดยการสอบเนื้อหาในหัวข้อที่จัดอบรม 
  ๙.๒ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 



๑๒๔ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ อาจารย์และก าลังพลที่ผ่านการอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น เทคนิคการสอน กฎระเบียบที่ควรทราบ จรรยาบรรณ และการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถท า
หน้าที่อาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ อาจารย์และก าลังพลที่บรรจุใหม่ ได้มีโอกาสท าความรู้จักคุ้นเคย ทั้งกับบุคคล สถานที่ 
และหน่วยงานของ รร.จปร. เพื่อความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 
ตัวช้ีวัด  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 

โครงการย่อยที่ ๑ 

  ๑. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  
  ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวล.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
   กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ 
และประสบการณ์ทางวิชาการรวมถึงทางด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนแก่ชุมชนรอบค่าย องค์กร และหน่วยงานภายนอก  
   โรงเรียนวัดโคกล าดวน ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ บ้านโคกล าดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.
นครนายก เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่ระดับ ป.๑ – ป.
๖ จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน มีคุณครูประจ า ๒ คน ครูจ้างพิเศษ ๒ คน ร่วมบุคลากรครูและนักเรียน
ทั้งสิ้น ๒๖ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และได้รับการศึกษาทางระบบออนไลน์จากหน่วยงาน
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นครูประจ าโรงเรียนฯ จะช่วยสอนเสริมหลังจาก
นักเรียนได้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจ านวนครูประจ าต่อจ านวนนักเรียนเพ่ือการฝึกศึกษานั้นไม่
เพียงพอ อีกทั้งนี้โรงเรียนฯ ยังขาดการเข้าถึงของหน่วยงานภายนอก รวมถึงการอบรมปลูกฝังทางด้าน
การรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  และเพ่ือให้ชุมชนรอบค่ายเกิดความเข้มแข็งทางการศึกษาและสังคม ทางกองวิชาฯ จึงมี
โครงการบริการชุมชนรอบค่าย โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ ที่ท ากันมาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมคือ  
   ๑. กิจกรรมการสอนเสริมด้านวิชาการให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัด
โคกล าดวน คือ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ๑ - ๖  
   ๒. กิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า และปลูกฝังจิตส านึกการทิ้ง
ขยะให้ถูกที ่
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 

 ๑.๓.๑ เพ่ือเป็นการบริการชุนชนรอบค่ายให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา
และการส่งเสริม ปลูกฝังจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน และท าให้ชุมชน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 



๑๒๖ 
 

 ๑.๓.๒ เพ่ือน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ 
  ๑.๔ ตัวช้ีวัด 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๑.๕  เป้าหมาย 

 มีการประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ คน 
  ๑.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ส.ค.-มี.ค.๖๑ 
  ๑.๗ วิธีการด าเนินการ 
   ๑.๗.๑ วางแผนกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ  
   ๑.๗.๒ สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ให้เตรียมพร้อมส าหรับการ
ทดสอบระดับเอ็นทีและสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้เตรียมพร้อมส าหรับการ
ทดสอบระดับโอเน็ท 
   ๑.๗.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ในการรณรงค์ป้องกันแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ าที่สามารถเป็นพาหะของการเกิดไข้เลือดออก และการปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้
ถูกที ่ภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน 

 ๑.๗.๔ ท าแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์จากกลุ่มครูและนักเรียน และน าผลมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไป 

 ๑.๗.๕ น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน/งานวิจัยของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ 

 ๑.๘ งบประมาณ  - 
    ๑.๙ การติดตามประเมินผล 

 ๑.๙.๑ แบบประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ 
รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 ๑.๙.๒ เอกสารประกอบค าสอน/ต ารา/งานวิจัยที่ได้มีการน าความรู้/ประสบการณ์
จากการบริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  ๑.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑.๑๐.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับ
เอ็นทีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับโอเน็ท 

 ๑.๑๐.๒ บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ให้ความส าคัญและเข้าใจวิธีการป้องกันแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า เพ่ือเป็นการป้องระวังการเกิดไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง 

 ๑.๑๐.๓ บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนฯ ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน 

 ๑.๑๐.๔ เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 
 

 



๑๒๗ 
 

โครงการย่อยท่ี ๒ 

  ๒. โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  
   ๒.๑  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  เคมี สกศ.รร.จปร. 
    ๒.๒  หลักการและเหตุผล 
   การบริการวิชาการและวิชาชีพของ เคมี สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และกองทัพ เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการและ นนร.น า
ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ ทางเคมี สกศ.รร.จปร. ยัง
ได้รับประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชา
และ/หรือหลักสูตร เพ่ือให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เคมี สกศ.รร.จปร. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ข้าราชการและ นนร. จาก เคมี สกศ.รร.จปร. ไปบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันเพ่ือให้ชุมชน สังคม และกองทัพ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
    ๒.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๒.๓.๑  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   ๒.๓.๒  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมา
พัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะ
ต่างๆ  
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๒.๕  เป้าหมาย 
   มีการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
    ๒.๖  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
      ๑ พ.ค. ๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
    ๒.๗  วิธีการด าเนินการ 

๗.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน                                                                 
๗.๒  ประชุมแบ่งมอบหน้าที่และวางแผนการด าเนินงาน   

    ๗.๓  ด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าสบู่ เหลวสมุนไพร และยาหม่อง
สมุนไพรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลตอไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก และประเมินผลการ
บริการวิชาการ                                                                                 



๑๒๘ 
 

      ๗.๔  ติดตาม รายงานผลเพื่อสรุป และน าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
      ๗.๕  น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน/งานวิจัยของกองวิชาเคมีฯ 
    ๒.๘ งบประมาณในการด าเนินการ  
    ๒.๘.๑ วัสดุอุปกรณ์ท าสบู่เหลวสมุนไพร ๑,๐๐๐ บาท 
    ๒.๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ท ายาหม่องสมุนไพร ๑,๒๕๐ บาท 
    ๒.๙  การติดตามประเมินผล 
   ๒.๙.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
   ๒.๙.๒  เอกสารประกอบค าสอน/ต ารา/งานวิจัยที่ได้มีการน าความรู้/ประสบการณ์
จากการบริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
    ๒.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๒.๑๐.๑  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน
หรือการวิจัยของสถาบันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
   ๒.๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เสริมรายได้
ของครอบครัวหรือน าไปประกอบเป็นอาชีพ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างก าลังพล  
นักเรียนนายร้อยและชุมชน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 โครงการย่อยท่ี ๓ 

 ๓. โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน  
   ๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวค.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ หลักการและเหตุผล 
   การบริการวิชาการ/วิชาชีพของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่มีส าคัญ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และสนับสนุนให้ข้าราชการ น าความรู้ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคง 
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ กวค.สกศ.รร.จปร.ยังได้รับประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและต่อยอด
เป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชา เพ่ือให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการ ไปบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ชุมชน สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้มาก
ขึ้น 
     ๓.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๓.๓.๑  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   ๓.๓.๒  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมา
พัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะ
ต่างๆ  
  ๓.๔ ตัวช้ีวัด 
   ๓.๔.๑  ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ๓.๔.๒  ยอดผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน  
    ๓.๕ เป้าหมาย 
   มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 ๓.๖  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑ พ.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ 
    ๓.๗  วิธีการด าเนินการ 
   ๓.๗.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุชน จัด
อาจารย์รับผิดชอบร่วมในโครงการ                                                                 
   ๓.๗.๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงานและ แบ่งมอบหน้าที่ 
    ๓.๗.๓  ด าเนินการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติต่อการปรนนิบัติบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีกะอาง ต.ศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก และประเมินผลการบริการวิชาการ                                                                                 



๑๓๐ 
 

     ๓.๗.๔  ติดตาม รายงานผลเพ่ือสรุปและน าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
     ๓.๗.๕  น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน/งานวิจัยของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    ๓.๘  งบประมาณ  
     จ านวน ๑,๐๐๐.- บาท ดังนี้ 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร  ๕๐๐.- บาท 
     - ค่าวัสดุ   ๒๐๐.- บาท 
     - ค่าอาหาร    ๓๐๐.- บาท 
    ๓.๙  การติดตามประเมินผล 
   ๓.๙.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
   ๓.๙.๒  เอกสารการอบรมและประสบการณ์จากการบริการวิชาการน ามาพัฒนา
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
    ๓.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๓.๑๐.๑  เพ่ือตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพ ชุมชน และประเทศชาติ 
      ๓.๑๐.๒  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน
หรือการวิจัยของสถาบันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและ
การท างานที่ยั่งยืนของกองทัพและประเทศชาติ   
   ๓.๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรนนิบัติบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 
   ๓.๑๐.๔  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างก าลังพล รร.จปร. และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

โครงการด าเนนิการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากงานวิจัยของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพ่ือ
ขยายการด าเนินการ เพ่ือประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านการ
วิจัยและพัฒนา และการด าเนินการด้านการให้การศึกษาแก่เยาวชนในระดับกูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัยในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในลักษณะสหวิทยาการ 
   ๓.๒ เพ่ือสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของภาคีการวิจัยในระดับภูมิภาค 
   ๓.๓ เพ่ือพัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาคโดยส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
การด าเนินการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

๔. ตัวช้ีวัด 
   ความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมทั้ งการเข้าร่วม
กิจกรรมการต่างๆ ของเครือข่าย  

๕. เป้าหมาย 
   การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ระยะเวลาการด าเนินการ ๒๔ เดือน ในการลงพ้ืนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
   ๖.๑ เริ่มต้น  :  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   ๖.๒ สิ้นสุด   :  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา โดยความร่วมมือ ๙ ภาคี ประกอบด้วย ๘ สถาบัน 
คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมศิลปากร, องค์การ APSARA 
ประเทศกัมพูชา, สถาบันโบราณคดีประเทศเวียดนาม, กระทรวงวัฒนธรรม สปป.ลาว, กระทรวง
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วัฒนธรรม สหภาพเมียนมาร์ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณการด าเนินการ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการในประเด็นต่างๆ จ านวน ๖ ประเด็น 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
   จ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

๙. การติดตามประเมินผล 
   รายงานความก้าวหน้า และผลการด าเนินการในทุกวงรอบ ๖ เดือน  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ ท าให้เกิดศูนย์กลางของการด าเนินการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
   ๑๐.๒ ท าให้เกิดศูนย์กลางของการด าเนินการด้านเยาวชนในระดับภูมิภาค 
   ๑๐.๓ ผลผลิตจากการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมีการใช้ประโยชน์ 
   ๑๐.๔ สร้างเครือข่ายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เข้มแข็ง 
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โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบหมายให้บริการวิชาการทางระบบสารสนเทศ กคศ. 
สกศ.รร.จปร. ตรวจสอบแล้วพบว่า รร.จปร. มีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บหัวข้อการ
จัดการความรู้ของ นขต.รร.จปร. เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลการจัดการความรู้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใช้ระบบสารสนเทศเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมหัวข้อจัดการความรู้ของ นขต.รร.จปร. เพ่ือ
ความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล 

๔. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนครั้งในการเข้าชม 

๕. เป้าหมาย 
     มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ ครั้ง 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
      ม.ค. ๖๐ – ธ.ค.๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
     ๗.๑ จัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ kmlo.crma.ac.th 
   ๗.๒ บันทึกข้อมูลการจัดการความรู้ลงฐานข้อมูลเว็บไซต์ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   เก็บบันทึกข้อมูลจ านวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จัดการความรู้ ของ รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   รวบรวมหัวข้อการจัดการความรู้ของแต่ละ นขต.รร.จปร. ไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลและน าความรู้ไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
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โครงการ Smart Farming ห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในปัจจุบันภายใต้รัฐบาลน าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี
เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ “นวัตกรรม (innovation)” เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก 
โดยมีโมเดลการขับเคลื่อนที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (value-based economy)” โดยมีความต้องการเปลี่ยนแปลง
ใหญ่ๆ ใน ๓ ด้าน คือ ๑) จากการผลิตสินค้าจาก “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “นวัตกรรม” ๒) การเน้น
ภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่ภาค “บริการ” และ ๓) การขับเคลื่อนด้วย “อุตสาหกรรม” สู่การใช้ 
“เทคโนโลยี”  

ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มีการท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ การเกษตร
แบบดั้งเดิมจะเน้นการท าแบบความรู้ที่สืบทอดกันมา ไม่ได้เน้นองค์ความรู้จากนวัตกรรมสมัยใหม่มาก
นัก จึงจ าเป็นต้องปรับตัวสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เน้น “นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน” ตามแนวทาง “ไทย
แลนด์ ๔.๐” ที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้มุ่งสู่การเป็น “เกษตรอัจฉริยะ (smart farm)” ที่มีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ในการท างาน เพ่ือลดแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ิมผลผลิต สร้างความแม่นย า และสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้น เช่น ปุ๋ยสั่ง
ตัด การตรวจสอบย้อนกลับ การเกษตรแบบอัตโนมัติ การใช้นวัตกรรมทางชีวภาพ และการซื้อขาย
แบบส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เป็นต้น เพ่ือความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการพ่ึงพาตนเอง
ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตให้กับตนเองได้อย่างดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ การตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่เพียงแค่มุ่งหวังแต่
จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพ และฐานะเพียง
พอที่จะพ่ึง ตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป
ตามล าดับต่อไปได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่ควรจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  และมีความรู้ รวมถึง
นวัตกรรมที่ดีในการท าดังกล่าวด้วยเพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  ในส่วนของทหารไทยนอกจากภารกิจการรบแล้วก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งคือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โดยจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการ
ที่ ๙ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อ ยพระ
จุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ 
อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ “...ทหารนั้น มิใช่จะมีหน้าที่ในการใช้
ศาสตราวุธท าสงครามประการเดียว หากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือน คือ ใช้ความรู้ 
ความคิด จิตวิทยา และความเฉลียวฉลาด ซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่าอาวุธทางปัญญาเข้าปฏิบัติพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย มีขวัญและก าลังใจที่จะสร้างความดีความเจริญ 
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ความมั่นคงให้แก่ตนเอง และส่วนรวมอีกประการหนึ่งด้วย...” (ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๙) 
จะเห็นได้ว่าทหารที่มีความรู้ในด้านต่างๆ สามารถน าความรู้หรือศาสตร์นวัตกรรมและวิชาการต่างๆ 
รวมถึงสรรพก าลังต่างๆ เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงให้
เกิดกับพื้นท่ีต่างๆ ต่อไป จึงเป็นหน้าที่ที่ทหารจะต้องสร้าง 

ศูนย์เรียนรู้กลางที่รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสร้างต้นแบบจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นต้นแบบของศูนย์
เรียนรู้ฯ ในหน่วยงานทหารอ่ืนๆ ทั่วประเทศ และต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนทั่วไป
สามารถน าความรู้เหล่านี้และน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงตามบริบทความเป็นจริงในสังคม นอกจากนั้น
ประชาชนต่างๆ ก็จะมีแหล่งที่สามารถเข้าถึงความรู้และสามารถเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้
ในการเสริมสร้างอาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศต่อไป 

  “การพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
วิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรมและวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการและถ่ายทอดความรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนายร้อย จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ” คือ ห้องปฏิบัติการศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานด้าน “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยเน้นการน านวัตกรรม ๒ อย่าง
คือ ๑) ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ๒) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ต่างๆ มาจัดการด้าน
การเกษตรแบบอัจฉริยะ โดยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะฯนี้ จะน าโครงการย่อย ๓ โครงการ ที่ปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นต้นแบบตัวอย่าง
ภายในห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้ โดยได้จากการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
ตัวอย่างจริงในห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๘ ไร่ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก โดยโครงการย่อยที่จะท าการถ่ายทอด ได้แก่ 

- มะยงชิดโมเดล 
- ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพ 
- ระบบการจัดการความรู้ทางด้านการเกษตร 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือถ่ายทอดโมเดล “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของรัฐบาล ท าความเข้าใจ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากนโยบายให้กับเกษตรกร นักเรียนนายร้อยฯ และผู้สนใจ โดยน าหลักการ “เกษตรอัจฉริยะ 
(smart farm)” ที่มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ในการท างาน เพ่ือลด
ต้นทุนด้านแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการด าเนินการ เพ่ิมผลผลิต สร้างความ
แม่นย า และสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือจัดการความรู้นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการน าไปใช้ในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ได้ต่อไป  
 ๓.๓ เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาและจัดท าต้นแบบตัวอย่างให้กับชุมชน 
สังคม และนักเรียนนายร้อยฯ ได้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงต่อไป 
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 ๓.๔ เพ่ือสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ให้เกิดขึ้นโดยสร้างความร่วมมือ
กันระหว่าง ชุมชน นักเรียนนายร้อย หน่วยงานราชการด้านการเกษตร ให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน 

๔. ตัวช้ีวัด 
   ความพึงพอใจ 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑ ปี ๖ เดือน (มิ.ย.๕๙ – ธ.ค.๖๐) 

๗. วิธีด าเนินการ 
    น างานวิจัยไปสู่การจัดอบรมเรียนรู้ชุมชน และติดตามผลการเรียนรู้ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติการเรียนรู้ของชุมชน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ ชุมชนได้ความรู้เพ่ือน าไปใช้พัฒนาศักยภาพตนเอง 
   ๑๐.๒ ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสมน้ ายางพาราพัฒนาสระน้ าต้านภัยแล้ง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่น าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งทางด้านการ

ขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค และด้านผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติ ภัยแล้งมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิตทางด้านการเกษตร  และมีผลกระทบ
ทางอ้อม ได้แก่ การอพยพทิ้งที่ดินท ากิน ละทิ้งที่อยู่อาศัยไปหางานท าในเมือง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้ว
ว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมา ปัญหาภัยแล้งจึงจัดเป็น
ปัญหาส าคัญของชาติ  

  สถานการณ์ปัจจุบันใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งอย่างกว้างขวางหลายพ้ืนที่
และส่ง ผลกระทบในหลายจังหวัดและการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งจากข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ปริมาณน้ าฝนสะสม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ ากว่าค่าปกติอย่างมาก เมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จึงมีแนวโน้ม สถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ
เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยอาจเกิด เร็วขึ้น และยาวนานขึ้น ภัยแล้งในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและน้ าอุปโภคบริโภคโดยเป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือ  
ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่ ภาคเหนือและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเป็นบริเวณที่
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง หลายพื้นท่ีขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  

   การสร้างถังเก็บน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าเพ่ือกับ
เก็บน้ าฝนไว้ ใช้ ในช่วงฤดูแล้ งที่ มีปริมาณน้ าใช้อย่างจ ากัด  โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลงานวิจัยประยุกต์ใช้น้ ายางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ าต้านภัยแล้ง 
(พีรวัฒน์ RDG5650078) แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ ายางพารา (พรีวัลคาไนซ์) ผสมดินซีเมนต์ใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถลดอัตราการรั่วซึมของน้ าและมีคุณสมบัติด้านวิศวกรรมที่สูงกว่าดิน
ซีเมนต์มาตรฐาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ าด้วยอิฐดินซีเมนต์ผสมน้ า
ยางเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง เพ่ือให้ชุมชนจะได้มีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งหรือ
ช่วงที่ขาดแคลนน้ า 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ศึกษาคุณสมบัติของทางกลและทางกายภาพของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา (พรีวัลคา

ไนซ์) และเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัย RDG5650078  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ าด้วยบล๊อกดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ประโยชน์

ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  
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๓.๓ น าผลการวิจัยประยุกต์ใช้งานจริงในพื้นที่ประสบภัยแล้งและเป็นบูรณการการมีส่วนร่วม
ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยภาคสนาม  

๔. ตัวช้ีวัด 
  ท าวิจัยส าเร็จตามระยะเวลาโครงการ  

๕. เป้าหมาย 
     วิจัยได้ตามวัตถุประสงค์และส่งรายงานวิจัยตามก าหนดเวลา 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาการด าเนินการ  ๑๒  เดือน   

   ๖.๑ เริ่มต้น :  พ.ค.๖๐ 
   ๖.๒ สิ้นสุด :   เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
   งานวิจัยนี้เป็นพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ าด้วยบล็อกดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา (พรีวัลคาไนซ์) 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีประสบภัยแล้ง และในการสร้างถังน้ าจะพิจารณาจากความต้องการของชุมชน
โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมก่อสร้างทุกข้ันตอน เพ่ือให้ประชาชนจะได้มีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ าในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ดังนั้นการด าเนินการวิจัยจะแบ่งเป็น ๓ ระยะ 
ดังต่อไปนี้  

๗.๑ การวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ (ระยะเวลา เดือนที่ ๑-๔)  
๗.๒ ผลิตบล๊อกดินซีเมนต์ผสมน้ ายางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะเวลา เดือนที่ ๕-๘)  

   ๗.๓ วิจัยภาคสนามโดยการสร้างถังเก็บน้ าในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง (ระยะเวลา เดือนที่ ๙-๑๒) 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
จ านวนทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก วช. 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามความก้าวหน้าของการจัดท าต้นแบบให้เป็นไปตามแผน  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ การวิจัยระยะแรกได้อัตราส่วนที่เหมาะของดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราเพ่ือใช้ท าบล็อก

ดินซีเมนต์ส าหรับใช้สร้างถังเก็บน้ า -ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  
๑๐.๒ การวิจัยระยะที่สองได้บล็อกดินซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราที่มีคุณสมบัติด้านการรับแรง

ต่างๆ สามารถต้านแรงดันของน้ าในถัง และป้องกันการรั่วซึมของน้ าในถัง -ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้
เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I)  

๑๐.๓ การวิจัยระยะสุดท้ายได้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ าชุมชนต้านภัยแล้งด้วยบล๊อกดินซีเมนต์
ผสมน้ ายางพาราและประชาชนในพื้นที่สามารถใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคได้ -งานวิจัยนี้เป็นผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงค ์(G) 
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โครงการพัฒนาคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา  
Development of Ferro-cement Ditch Lining mixed with Rubber Latex for Farm 
Irrigation System 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
งานพัฒนาโครงการชลประทานโดยเฉพาะระบบการส่งน้ าเพ่ือการชลประทานจัดว่ามี

ความส าคัญและมีประโยชน์มากด้านหนึ่งในการช่วยให้เกษตรกรสามารถท้าการเพาะปลูกให้ได้ผล
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น คลองหรือคูส่งน้ าชลประทานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของโครงการชลประทาน
เป็นทางน้ าส าหรับน าน้ าจากแหล่งน้ า ซึ่งเป็นต้นน้ าของโครงการชลประทานไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร โดยน าจากแหล่งน้ าจะกระจายไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกได้ทั่วถึงด้วยคูส่งน้ าที่มีในเขตโครงการ
ชลประทานหรือในเขตพ้ืนที่นอกโครงการชลประทาน ถ้าหากคลองหรือคูส่งน้ าชลประทานไม่สามารถ
ท าหน้าที่ส่งน้ าจากแหล่งน้ าเข้าไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกได้อย่างทั่วถึงในปริมาณที่เหมาะสม  และในเวลาที่
พืชต้องการแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร การที่จะให้คูส่งน้ าท าหน้าที่
ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก คูส่งน้ าชลประทานที่ดีจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากการ 
ออกแบบและก่อสร้างที่ถูกต้องในด้านวิศวกรรม มีความสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส าคัญของคลองหรือคูส่งน้ าประกอบด้วย (๑) การสูญเสียน้ าเนื่องจากการรั่วซึม 
(๒) การแตกร้าวตามผนังและท้องคลองหรือคูส่งน้ าเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือคิดค้นและหาแนวทาง
ในการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัย “การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในชลประทานไร่
นา”  ระยะที่ ๑ (ต.ค.๕๘ –ต.ค. ๕๙) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย จากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) [๑]ได้ท าการพัฒนาคอนกรีตผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้เป็นวัสดุในการ
ดาดหรือหล่อคูส่งน้ า และท าการติดตั้งและทดสอบการใช้งานที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม 
จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในช่วงการติดตามประเมินผลการใช้งาน  

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ท ารายได้อย่างมากเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งออก
ในรูปวัตถุดิบยางพารา แต่การส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวในขณะที่การแปรรูปและใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศมีปริมาณน้อย  จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญท าให้ราคายางพารา
ภายในประเทศขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและผู้ที่ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบ นอกจากนี้ มาตรการการกระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศยังไม่
เพียงพอและไม่เห็นผลเท่าที่ควร โดยควรเร่งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราตั้งแต่
ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โครงการวิจัย “การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ ายางพารา
ส าหรับใช้ในชลประทานไร่นา”  ภายใต้การสนับสนุนของ สวก. ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรม
การเกษตรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพาราและยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยงานวิจัย



๑๔๐ 
 

นวัตกรรม ส าหรับการศึกษาวิจัย ระยะที่ ๒ (๒๕๕๙-๒๕๖๐) คณะผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะต่อยอดงานวิจัย 
[๑]“การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในชลประทานไร่นา ระยะที ่๑”   

  โดยการพัฒนาวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้เป็นวัสดุดาดคูส่งน้ า เนื่องจาก
วัสดุเฟอร์โรซีเมนต์มีคุณสมบัติที่ดีกว่าคอนกรีตอยู่หลายด้าน เช่น (๑) ค่าการซึมน้ าผ่านคลองดาดด้วย
เฟอร์โรซีเมนต์มีค่าน้อยกว่าคลองดาดคอนกรีต (๒) ความสามารถในการรับน้ าหนักวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์
มีมากกว่าคอนกรีตแบบธรรมดา (๓) วัสดุเฟอร์โรซีเมนต์มีอายุการใช้งานมากกว่าคอนกรีตแบบธรรม
และมีค่าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาน้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา จากคุณสมบัติของวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์
ข้างต้น คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะต่อยอดงานวิจัยระยะที่ ๑ โดยการพัฒนาวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ า
ยางพาราส าหรับใช้เป็นวัสดุดาดคูส่งน้ าชลประทาน จากผลงานวิจัย พีรวัฒน์ และคณะ [๑,๒,๓,๔,๕] 
พบว่าการผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนที่เหมาะสมในคอนกรีตหรือมอร์ต้าจะช่วยท าให้มีการป้องกัน
การรั่วซึมของน้ าได้ดีกว่าและลดการแตกร้าวตามผนังและท้องคูส่งน้ าท าให้ยืดอายุการใช้งานคูส่งน้ า 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาเลือกเป็นวัสดุดาดคูส่งน้ า 
๓.๒ ศึกษาและเปรียบเทียบการรั่วซึมน้ าของคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราและคูส่งน้ า

คอนกรีตผสมน้ ายางพารา  
๓.๓ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และราคาก่อสร้างของคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์และคูส่งน้ า

คอนกรีตผสมน้ ายางพารา  
๓.๔ เพ่ือติดตามประเมินผลการใช้งานคูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราใน  โครงการวิจัย

ระยะที ่๑  

๔. ตัวช้ีวัด  
ท าวิจัยส าเร็จตามระยะเวลาโครงการ  

๕. เป้าหมาย 
วิจัยได้ตามวัตถุประสงค์และส่งรายงานวิจัยตามก าหนดเวลา 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ๑๒  เดือน   

๖.๑ เริ่มต้น :  ต.ค.๖๐ 
๖.๒ สิ้นสุด :   ก.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
โครงการ “การพัฒนาคูส่งน้ าชลประทานผสมน้ ายางพาราส าหรับใช้ในระบบชลประทานไร่

นา” ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙, ๑๒ เดือน) ท าการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ภายใต้
การสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้ท าการพัฒนาคูส่งน้ าผสมน้ า
ยางพาราท าการติดตั้งและใช้งานในพ้ืนที่แปลงนา จึงควรมีการติดตามประเมินผลการใช้งานของคูส่ง
น้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพาราในปีที่ ๒ และควรที่จะมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคู



๑๔๑ 
 

ส่งน้ าในรูปแบบอ่ืนหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใช้ทดแทนและแก้ไขปัญหาคูส่งน้ าแบบเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น คูดิน และคูส่งน้ าดาดด้วยคอนกรีต แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคูดินท าให้มีการสูญเสีย
น้ าเนื่องจากการรั่วซึมเป็นจานวนมากขณะท าการส่งน้ าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก ในขณะที่คูส่งน้ าคอนกรีตที่
ใช้ในปัจจุบันประสบปัญหาการแตกร้าวตามผนังและท้องคูส่งน้ าและนาไปสู่ปัญหาการทรุดตัวของคู
หรือคลองส่งน้ าบริเวณที่มีการแตกร้าว ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคู
ส่งน้ าชลประทานส าหรับใช้ในพ้ืนที่แปลงนา และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของน้ ายางพาราและผลิตภัณฑ์
ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศนาไปสู่การประยุกต์ใช้งาน
จริง จึงขอแนะน าโครงการวิจัยที่ควรท าการศึกษาต่อยอดในปีที่  ๓ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้น้ ายางพาราพัฒนาคูส่งน้ าชลประทาน  

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สวก. 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความก้าวหน้าของการจัดท าต้นแบบให้เป็นไปตามแผน  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑ ได้แบบหล่อและโครงเหล็กเสริมคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์แบบดาดในที่  
  ๑๐.๒ ได้คูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราแบบหล่อในที่ ในพ้ืนที่แปลงนา  
  ๑๐.๓ ได้ท าแนวคันดินของคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์  
  ๑๐.๔ ได้ทราบอัตราการรั่วซึมของน้ าในคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์  
  ๑๐.๕ได้ทราบข้อดี-ข้อเสีย และราคางานค่าก่อสร้างคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ส าเร็จและแบบ
หล่อในที ่ 
  ๑๐.๖ ได้ทราบข้อดี-ข้อเสีย และราคางานค่าก่อสร้างคูส่งน้ าเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
และคูส่งน้ าคอนกรีตผสมน้ ายางพารา  
  ๑๐.๗ ได้จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  เสนอต่อ สวก. องค์ความรู้ส าหรับใช้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  เช่น เกษตรกร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาฯ สังกัดกรมชลประทาน 
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โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ Smart Organic 
Farm ในพื้นที่ต าบลท่าทราย จังหวัดนครนายก  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศด้านการเกษตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมตัวกันเพ่ือให้เกิด

ศักยภาพในการสร้างผลิตผล รวมไปถึงการลดต้นทุนในด้านต่างๆ และสร้างอ านาจการต่อรองใน
ระดับสูงให้แก่เกษตรกร โดยเครื่องมือในการให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรคือการสร้างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกัน กิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ยั่งยืน แต่ทั้งนี้
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพา
ตนเองได้ รวมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนงานในวิสาหกิจชุมชน  

ในการนี้โครงการ “การพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนา 
เทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการและการ
ถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ” จ าเป็นที่จะต้อง
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร จึงมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชน smart farm ให้เกิดขึ้น
เพ่ือน านวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้รวมตัวกันในการประกอบงานด้านการเกษตร โดยจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือสร้างงานให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 ในโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการด้านการเกษตร และเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน smart farm โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นต้นแบบในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าผสมน้ ามัน ตามหลักไทย

แลนด์ ๔.๐ 
 ๓.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนาการน าต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าผสมน้ ามันมา
ปรับใช้ในพ้ืนที่ตามกระบวนการทางวิชาการ 
 ๓.๓ เพ่ือวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกล่องควบคุมอัจฉริยะ (smart 
box) เพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคนไทย 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะ
ทางเสียง และอากาศ เพ่ือคนไทย 
 ๓.๕ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔. ตัวช้ีวัด 
   ความพึงพอใจของประชาชน ที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ Smart Organic Farm 

 



๑๔๓ 
 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑ ปี ๖ เดือน (มิ.ย.๕๙ – ธ.ค.๖๐) 

๗. วิธีด าเนินการ 
   ด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน Smart Organic Farm รว่มกับชุมชน และถ่ายทอดความรู้จาก
งานวิจัยให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพได้ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามพัฒนาการการด าเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ได้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยใช้นวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๒ พัฒนาและยกระดับเกษตรกรโดยใช้นวัตกรรมตามนโยบายโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.รร.จปร.   
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (ส านักงานประกันคุณภาพ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ได้เข้าสู่ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), (สมศ.) ในรอบสี่ 
ห้วงปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) อีกทั้ง ส านักงานประกันคุณภาพ ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่หน่วยขึ้นตรงภายใน ส่วนการศึกษาฯ  รวมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ดังนั้นส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ จึงเห็นควรให้มีการ
อบรมก าลังพล ส่วนการศึกษาฯ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินรอบสี่ รวมทั้งวิธีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เป็นแนวทางเดียวกัน อันส่งผลต่อการพัฒนา การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อันน าไปสู่การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. เป้าหมาย  :  ร้อยละ ๘๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  ส.ค. ๖๐  

๗. วิธีการด าเนินการ 
  ๗.๑  จัดท าเอกสารประกอบการอบรม  
  ๗.๒  อบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ  
  ๗.๓  ประเมินผลระดับความเข้าใจ 

๘. งบประมาณ  
 ๔,๐๐๐ บาท 

๙. การประเมินผล  
 ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สกศ.รร.จปร. สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๑๔๕ 
 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.สกศ.ฯ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพร้อมรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากกองทัพ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
(สมศ.) แต่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างดี ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการอบรมการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเพ่ือรับการประเมิน ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์บนระบบฐานข้อมูล  สปค.สกศ.ฯ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ สามารถสามารถจัดเก็บเอกสาร

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนระบบจัดเก็บหลักฐานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามรายตัวบ่งชี้ 

๔. ตัวช้ีวัด 
การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล 

๕. เป้าหมาย 
สามารถจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ส.ค. ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
๗.๑  กองวิชาส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมกองวิชาละ ๒ คน 
๗.๒ จัดการอบรมการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ด าเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ 
๗.๓  สปค.สกศ.ฯ ตรวจสอบการน าหลักฐานขึ้นระบบฐานข้อมูล ของผู้ด าเนินงานการประกัน

คุณภาพตามรายมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมกองวิชา ครั้งที่ ๑ 
ระยะที่ ๒ ก่อนการตรวจเยี่ยมกองวิชา ครั้งที่ ๒ 
ระยะที่ ๓ ก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกองวิชา 
ระยะที่ ๔ ก่อนรับการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ 

รร.จปร. 
๗.๔ สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 



๑๔๖ 
 

๘. งบประมาณ : ๒,๕๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบฐานข้อมูล ๔ ระยะ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สกศ.รร.จปร. มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ

พัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.สกศ.ฯ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้มีการพัฒนาแบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลส าหรับมาตรฐานต่างๆ แต่การ

ด าเนินงานยังเป็นระบบเดิม คือ ให้ผู้รับการประเมินตอบโดยผ่านแบบสอบถามท าให้เกิดความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และเสียเวลาในการเก็บแบบสอบถามพร้อมการค านวณค่าสรุป อีกทั้งใน
ปัจจุบัน รร.จปร. ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในให้สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการ
พัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินตามรายมาตรฐาน  

๔. ตัวช้ีวัด 
ผลการใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 

๕. เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ (ครบทุกแบบประเมินใน มาตรฐานที่ ๓) 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ส.ค. – ธ.ค. ๖๐  

๗. วิธีการด าเนินการ 
๗.๑  สปค.สกศ.ฯ จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ บน Google  
๗.๒ ประชุมชี้แจงผู้แทนกองวิชาในการด าเนินงาน 
๗.๓  ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่ ๑ ภายใน ส.ค. ๖๐ และ ครั้งท่ี ๒ ใน ธ.ค. ๖๐ 
๗.๔ สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
๗.๕ สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบฐานข้อมูล ๔ ระยะ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ สามารถพัฒนา และส่งผลให้การจัด

การศึกษาภายในสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 



๑๔๘ 
 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านก าลังพลและด้านฝึก -ศึกษา สกศ.รร.จปร.  
ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 
ตัวช้ีวัด 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้บริหารระดับต่างๆ ของ สกศ.ฯ และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
ด้านก าลังพล โดยแผนกก าลังพล กตก.ฯ และด้าน ฝึก-ศึกษา โดยแผนกฝึก-ศึกษา กตก.ฯ 
เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลฯ มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐  

โครงการย่อยท่ี ๑ 

๑. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านก าลังพล สกศ.รร.จปร.  
 ๑.๑ หน่วยเจ้าของโครงการ :  แผนกก าลังพล กตก.สกศ.รร.จปร. กตก.ฯ (ศูนย์กรรมวิธี 
 ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ก าหนดให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ
การตัดสินใจ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป  ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร มีความ
จ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการความรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ตลอดจนการใช้งานข้อมูล แผนกก าลังพล กตก.สกศ.รร.จปร. จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ของก าลังพล สกศ.รร.จปร. ที่มีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลทะเบียนประวัติก าลังพล และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สกศ. รร.จปร.ได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๓.๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานด้านก าลังพลของ สก
ศ.รร.จปร. ที่ทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
   ๑.๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. ไว้ในที่เดียวกัน 
หรือที่สามารถก ากับดูแลและน ามาประมวลผลร่วมกันได้ 
  ๑.๓.๓ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล และรายงานผลให้กับผู้บริหาร หรือบุคคลากรตามล าดับ
ชั้นได ้
 ๑.๔ ตัวบ่งช้ี 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้บริหารระดับต่างๆของ สกศ.และหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลด้านก าลังพล โดยแผนกก าลังพล กตก.สกศ.รร.จปร.  



๑๔๙ 
 

 ๑.๕ เป้าหมาย 
  ความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐ 
 ๑.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๑.๗ วิธีการด าเนินการ 
  ๑.๗.๑ รวบรวมตวามต้องการข้อมูลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากแผนก
ก าลังพล กตก.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๗.๒ จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล  
  ๑.๗.๓ น าข้อมูลเข้าระบบ  
  ๑.๗.๔ ทดสอบการใช้งานระบบ  
  ๑.๗.๕ ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล รวมถึงระบบฯ 
สามารถแสดงผลรายงานที่ถูกต้อง  
 ๑.๘ งบประมาณ : - 
 ๑.๙ การติดตามประเมินผล 
   ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังพลของ สก
ศ.รร.จปร. โดย แผนกก าลังพล กตก.สกศ.รร.จปร.  
 ๑.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   สกศ.รร.จปร. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านก าลังพลที่เป็นปัจจุบัน และ ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ได้ และมีการปรับเปลี่ยนบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

โครงการย่อยท่ี ๒ 

 ๒. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านฝึก-ศึกษา สกศ.รร.จปร.  

 ๒.๑ หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 
  ๒.๒ หลักการและเหตุผล 
  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลข้อมูล สกศ.ฯ เป็น นขต. ของ รร.จปร. ที่มีพันธกิจที่
หลากหลาย จ าเป็นต้องด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณมาก โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการต่างๆ และข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกองวิชาฯ 
และ สกศ.ฯ การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านฝึกศึกษา จะ
ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่กระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานหลายๆ เครื่อง ให้มีระบบ 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และไม่มีความซ้ าซ้อน ท าให้การประมวลผลท าได้ง่าย และข้อมูลมีความ
เที่ยงตรง 

 ๒.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๒.๓.๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสนับสนุนด้าน ฝึก-ศึกษา ของสกศ.ฯ ที่
ทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
  ๒.๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้าน ฝึก-ศึกษา ของสกศ.ฯ ไว้ในที่เดียวกัน หรือที่
สามารถก ากับดูแลและน ามาประมวลผลร่วมกันได้ 
  ๒.๓.๓ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล และรายงานผลให้กับผู้บริหาร หรือบุคคลากรตามล าดับ
ชั้นได ้
 ๒.๔ ตัวบ่งช้ี 

  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ผู้บริหารระดับต่างๆ ของ สกศ.ฯ และแผนกฝึก-
ศึกษา  
  ๒.๕  เป้าหมาย 
  ความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐  
 ๒.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒.๗ วิธีการด าเนินการ 
   ๒.๗.๑ รวบรวมความต้องการข้อมูลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๗.๒ จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้าน ฝึก-ศึกษา 
   ๒.๗.๓ น าข้อมูลเข้าระบบ โดย แผนกฝึก-ศึกษา กตก.ฯ  
   ๒.๗.๔ ทดสอบการใช้งานระบบด้าน ฝึก-ศึกษา โดย แผนกฝึก-ศึกษา กตก.ฯ 
   ๒.๗.๕ ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้าน ฝึก-ศึกษา  
  ๒.๘ งบประมาณ : - 
   
 



๑๕๑ 
 

  ๒.๙ การติดตามประเมินผล 
  ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย แผนกฝึก-ศึกษา 
กตก.สกศ. 
  ๒.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สกศ.ฯ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านฝึก-ศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน และ ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ได้ และมีการปรับเปลี่ยนบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

โครงการการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...” ดังนั้น ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นส่วนราชการของรัฐ จึงต้องมีการจัดท าแผนงาน
การจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ สกศ.รร.จปร. ให้เป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าวข้างต้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การจัดการความรู้ของ สกศ.รร.จปร. ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสอดรับกับ
แผนการจัดการความรู้ของ รร.จปร. 

๔. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนเรื่องในการจัดการความรู้ของ สกศ.รร.จปร. 

๕. เป้าหมาย 
   สกศ.รร.จปร. จัดท าองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๑๒ หัวข้อ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ม.ค. ๖๐ – ธ.ค. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
   ด าเนินการตามขั้นตอนของแผนการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ   - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ส ารวจจ านวนหัวข้อองค์ความรู้ที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์และเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ
การจัดการความรู้ รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  รวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประจ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 



๑๕๓ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคลากร  ที่ได้รับการอบรม 
เป้าหมาย 
 มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ 

โครงการย่อยที่ ๑ 

  ๑. โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  
  ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 

   เครื่องคอมพิวเตอร์และสิ่ งอุปกรณ์ของหน่วยต่างๆที่มีอยู่ส าหรับใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนล้วนมีมูลค่าและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. มี
โอกาสที่จะช ารุดเสียหายได้หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานผู้ที่รับผิดชอบจะต้องมีการ
ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ทั้งก่อนการใช้งานและหลังการใช้อย่างถูกวิธีจึงจะรักษาให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ด ารงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควรดังนั้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยของตนจึงต้องมีความรู้ความช านาญในการใช้
การเก็บรักษาและปรนนิบัติบ ารุงและด าเนินการตามภาระงานของตนอย่างถูกวิธีได้ตลอดเวลา 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๑.๓.๑ ส่งเสริมให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่ง
อุปกรณ์ได้มีความรู้ความสามารถที่จะท าการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
   ๑.๓.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 

  ๑.๔ ตัวช้ีวัด 

   ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

  ๑.๕ เป้าหมาย 

   ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

  ๑.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  มี.ค. ๖๐ - มี.ค.๖๑ 

  ๑.๗ วิธีการด าเนินการ 

   ๑.๗.๑ รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ความจ าเป็น ของหลักสูตร 

   ๑.๗.๒ เตรียมหลักสูตร สถานที่ และวิทยากร 

   ๑.๗.๓  ด าเนินการอบรม 

   ๑.๗.๔ ประเมินผล 

  ๑.๘ งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 



๑๕๔ 
 

   
 

  ๑.๙ การติดตามประเมินผล 

   ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

  ๑.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑.๑๐.๑ ได้มีก าลังพลมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 

   ๑.๑๐.๒ การช ารุด หรือ การเสียของอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้มีจ านวนน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

โครงการย่อยท่ี ๒ 

  ๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์
เบื้องต้น” 
  ๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวค.สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ หลักการและเหตุผล  
        ๒.๑ รถยนต์เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าลังพลส่วนใหญ่มีใช้กัน 
    ๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้รถยนต์ใช้งาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
    ๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์
เบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้ก าลังพลสามารถ
ประหยัดงบประมาณได้มาก 
  ๒.๓ วัตถุประสงค์   
       ๒.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้
รถยนต์เบื้องต้น 
      ๒.๒ เพ่ือให้ก าลังพลสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาและยืดอายุการ
ใช้งานรถยนต์ให้ ยาวนาน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ๒.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ รถยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
           ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
   ๒.๕ เป้าหมาย 
           มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐  
  ๒.๖ ระยะเวลาด าเนินงาน 
         เดือน ก.พ. ๖๑ จ านวน ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
  ๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
   ๒.๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ  
    - ๑ ก.พ.๖๑ กองวิชาด าเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ 
    - ๑๗ ก.พ.๖๑ กองวิชารวบรวมรายชื่อ 
    - ๒๐ ก.พ.๖๑ จัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน 
    - ๒๒ ก.พ.๖๑ ด าเนินการฝึกอบรม 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

วัน เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
๒๒ ก.พ.๖๑   

๐๙๐๐ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
๐๙๑๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๑)  
๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐๔๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๒)  

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ การสาธติและการตรวจสอบจดุต่างๆ การเปลีย่นถ่ายระบบน้ าและ
น้ ามันต่างๆ ของรถยนต ์

 

๑๕๐๐ – ๑๕๑๕ การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปดิ  

    ๒.๗.๒ วิทยากร 
     ๒.๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.รร.จปร. 
     ๒.๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์   อันทพิษ   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  
     ๒.๗.๓ เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
     ๒.๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย  นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
     ๒.๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง  นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
     ๒.๗.๓.๓ นายสิงห์ศักดิ์ดา  ปานทองดี พนักงานราชการ 
     ๒.๗.๔ ผู้เข้ารับการอบรม ก าลังพลที่สนใจกองวิชาละไม่เกิน ๒ นาย ณ กวค.สกศ.รร.จปร.  
  ๒.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ 

  ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๒,๙๒๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        ๒.๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  
      ๓๒ นาย × ๒๕ บาท    เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ นาย × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๒๐๐.- บาท 
    - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ๓ นาย × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๐๐.- บาท 
    ๒.๘.๒ ค่าวัสด ุ(อุปกรณ์บางส่วนให้ของ กวค.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
    - ปั้มมือโยก             เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท 
    ๒.๘.๓ หมวดค่าใช้สอย 

   - ค่าจัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร ๒๑ ชุด  
                  เป็นเงิน    ๔๒๐.- บาท 

                รวม     เป็นเงิน ๒,๙๒๐.- บาท 
  ๒.๙ การติดตามประเมินผล 

  กองวิชาโดยวิทยากร ด าเนินการติดตามการด าเนินการ  โดยการสอบถาม การ
ประชุม หรือการตรวจสอบ 
  ๒.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๒.๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้รถยนต์อย่าง
ถูกวิธี เพื่อให้ใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
    ๒.๑๐.๒ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงและการใช้งานรถยนต์ 



๑๕๗ 
 

โครงการย่อยท่ี ๓ 
  ๓. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 
  ๓.๑ กองวิชาเจ้าของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
  ๓.๒ หลักการและเหตุผล 
   ๓.๒.๑ เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งเป็นอุปกรณ์ประจ าส านักงานและบ้านพักอาศัยที่
มีใช้งานกันแพร่หลาย 
   ๓.๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้เครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมีแห้งใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมีแห้งสั้นลง 
   ๓.๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้งเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะ
ช่วยให้ส านักงานและบ้านพักอาศัยสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์   
   ๓.๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งเบื้องต้น 
   ๓.๓.๒ เพ่ือให้ส านักงานและบ้านพักอาศัยสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแล
รักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งให้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๓.๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพ่ิมประสิทธิภาพ เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งให้ใช้งานได้ยาวนาน 
  ๓.๔ ตัวช้ีวัด 

 ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
  ๓.๕ เป้าหมาย 
    มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 
  ๓.๖ ระยะเวลาด าเนินงาน 

 เดือน พ.ค.๖๐ จ านวน ๑ วัน เวลา ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
  ๓.๗ วิธีการด าเนินงาน 
   ๓.๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ 

  - ๗ เม.ย.๖๐ กวส.ฯ ขออนุมัติจัดการอบรมฯ 
  - ๑๕ พ.ค.๖๐ กวส.ฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
  - ๑๖ พ.ค.๖๐ ก วส .ฯ  จั ด ท า เอ ก ส าร /คู่ มื อ /แ บ บ ป ระ เมิ น / ใบ

ประกาศนียบัตร 
  - ๑๗ พ.ค.๖๐ กวส.ฯ ด าเนินการอบรม 

 

 

 



๑๕๘ 
 

วัน-เวลา การปฏิบัติ 
วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐  
เวลา ๑๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรมพร้อม ณ อาคารประลอง กวส.ฯ 
เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ วิทยากรบรรยายหลักการ คุณลักษณะ/ประเภทของเพลิง/ 

สารเคมีที่มีใช้/หลักการรักษาความปลอดภัย 
เวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
เวลา ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  

  ๓.๗.๒ วิทยากรผู้บรรยาย 
   พ.อ.พงศ์สรรค์  สุขมาก  นปก.ประจ า รร.จปร. 

   ๓.๗.๓ ก าลังพลสนับสนุน 
    ๓.๗.๓.๑ นายมนตรี  จันทวี ลูกจ้างประจ า 
    ๓.๗.๓.๒ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม พนักงานราชการ 
   ๓.๗.๔ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนกองวิชาสายสนับสนุน กองวิชาละอย่างน้อย ๑ นาย 
   ๓.๗.๕ สถานที่อบรม อาคารประลอง กวส.ฯ 

  ๓.๘ ทรัพยากรและงบประมาณ 
   ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๑,๕๖๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๓.๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
    - ค่าอาหารกลางวัน ๒๔ นาย × ๔๐ บาท  เป็นเงิน ๙๖๐.- บาท 
    - ค่าอาหารว่าง ๒๔ นาย × ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๖๐๐.- บาท 
   ๓.๘.๒ หมวดค่าวัสดุ ไม่มี (ใช้วัสดุของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
   ๓.๘.๓ หมวดค่าใช้สอย ไม่มี (ใช้ครุภัณฑ์ของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
               รวม       เป็นเงิน ๑,๕๖๐.- บาท 
  ๓.๙ การติดตามประเมินผล 
   กองวิชาโดยวิทยากรผู้บรรยายด าเนินการติดตามการด าเนินการโดยการสอบถาม 
การประชุม หรือการตรวจสอบ 

  ๓.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๓.๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้งอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการใช้งาน 
   ๓.๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
   ๓.๑๐.๓ เป็นการเตรียมความพร้อม/การซักซ้อมการดับเพลิง 

 

 



๑๕๙ 
 

โครงการย่อยท่ี ๔ 

  ๔. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 
  ๔.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
  ๔.๒ หลักการและเหตุผล 
   ๔.๒.๑ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลโรงงานที่มี
ใช้งานกันแพร่หลาย 
   ๔.๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสั้นลง 
   ๔.๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลโรงงานสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก 
  ๔.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๔.๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
   ๔.๓.๒ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลโรงงานสามารถประหยัดงบประมาณใน
การดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   ๔.๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพ่ิมประสิทธิภาพ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน 
  ๔.๔ ตัวช้ีวัด 
   ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
  ๔.๕ เป้าหมาย 
    มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 
  ๔.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   เดือน ส.ค.๖๐ จ านวน ๑ วัน เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ รวม ๔ ชั่วโมง 
  ๔.๗ วิธีด าเนินการ 
   ๔.๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ 
    - ๑๑ เม.ย.๖๐ กวส.ฯ ขออนุมัติจัดการอบรมฯ 

  - ๑ ส.ค.๖๐ กวส.ฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
  - ๒๒ ส.ค.๖๐ ก วส .ฯ  จั ด ท า เอ ก ส าร /คู่ มื อ /แ บ บ ป ระ เมิ น / ใบ

ประกาศนียบัตร 
  - ๒๓ ส.ค.๖๐ กวส.ฯ ด าเนินการอบรม 

 

 

 



๑๖๐ 
 

วัน-เวลา การปฏิบัติ 
วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐  
เวลา ๐๘๐๐ – ๐๘๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมพร้อม ณ อาคารประลอง กวส.ฯ 
เวลา ๐๘๑๕ – ๐๘๓๐ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. เปิดการอบรมฯ  
เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ แนะน าระบบการท างานและการติดตั้งเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ แนะน าวิธีการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๐๙๓๐ – ๐๙๔๕ พัก 
เวลา ๐๙๔๕ – ๑๐๔๕ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๑๐๔๕ – ๑๑๔๐ ผู้เข้ารับการอบรมรับการทดสอบการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๑๑๔๕ – ๑๒๐๐ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. ปิดการอบรม 

   ๔.๗.๒ วิทยากรผู้บรรยาย 
   พ.ต.กิตติชัย  ช้างน้อย  อจ.สกศ.รร.จปร. 

   ๔.๗.๓ ก าลังพลสนับสนุน 
    ๔.๗.๓.๑ นายมนตรี  จันทวี ลูกจ้างประจ า 
    ๔.๗.๓.๒ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม พนักงานราชการ 
   ๔.๗.๔ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนกองวิชาสายสนับสนุน กองวิชาละอย่างน้อย ๑ นาย 
   ๔.๗.๕ สถานที่อบรม อาคารประลอง กวส.ฯ 
  ๔.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ  - 
  ๔.๙ การติดตามประเมินผล 
   กองวิชาโดยวิทยากรผู้บรรยายด าเนินการติดตามการด าเนินการโดยการสอบถาม 
การประชุม หรือการตรวจสอบ 
  ๔.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๔.๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน 
   ๔.๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
   ๔.๑๐.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างชิ้นงานและสามารถซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุประจ าส านักงานและห้องเรียนที่ต้องใช้การเชื่อมไฟฟ้าได้ 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 
 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ      
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจส าคัญของ รร.จปร. คือ  การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ   อาจารย์   สก
ศ.รร.จปร.  จึงควรผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งต ารา สื่อการสอนและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งงานวิจัย บทความทางวิชาการและงานแปล   

  เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนโดยตรง  หรือการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของอาจารย์การจัดท าและการตรวจรับรองผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้จึงควร
ได้รับการสนับสนุนจาก รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการตรวจรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์  สกศ.ฯ 
      ๓.๒ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ สกศ.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนผลงานทางวิชาการ 

๕. เป้าหมาย 
  จ านวน ๖ ผลงาน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ม.ค. ๖๑ – ธ.ค. ๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑ รายละเอียดในการด าเนินการ 
  วัน เวลา   ม.ค. ๖๑ – ธ.ค. ๖๑ 
      ๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการท างาน  
  หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการแต่ละชุด   คณะ
กรรมการฯ จะต้องตรวจรับรองให้แล้วเสร็จใน ๗ เดือน หากไม่เสร็จคณะกรรมการสามารถขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ ๓ เดือน 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๒๐๙,๐๐๐  ( สองแสนเก้าพันบาทถ้วน ) 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 
(บาท/ผลงาน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. ค่าตอบแทน    ๑๕๕,๐๐๐ 
 ๑.๑ คณะกรรมการประเมินผลงาน

วิชาการ 
๑๐ ผลงาน ๙,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

 ๑.๒ คณะกรรมการประเมินการสอน ๑๐ ผลงาน ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 ๑.๓ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ ผลงาน ๔,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสด ุ    - 
๓. ค่าใช้สอย    ๕๔,๐๐๐ 

 ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเหมาจ่ายค่ารูปเล่มและ
ท าปก 

๑๐ ผลงาน ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) ๒๐๙,๐๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการพิจารณาและรับรองผลงานทาง
วิชาการดียิ่งข้ึน 
      ๙.๒ อาจารย์ สกศ.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
      ๙.๓ อาจารย์ สกศ.ฯ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ 
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีความจ าเป็นต้องร่างหนังสือราชการโต้ตอบ 
สกศ.รร.จปร. เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและเป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ แต่ในบางครั้งอาจยัง
ไม่เข้าใจระเบียบ หลักการ และเทคนิคในการเขียนหนังสือที่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถร่างหนังสือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน กฟส.สกศ.รร.จปร. จึงจัด
โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. 
ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจถึงหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ และการจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาราชการ ในการจัดท าเอกสาร 
และการจัดท ารายงานการประชุม 
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติงานจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่
ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๔. ตัวช้ีวัด 
  การเข้ารับการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร  

๕. เป้าหมาย 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรทุกนาย เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชั่วโมง 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  มิ.ย. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  บรรยายและฝึกปฏิบัติ 

๘. งบประมาณ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ว่ามีข้อผิดพลาด
น้อยลง และมีความรวดเร็วมากขึ้น 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ และการจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 



๑๖๔ 
 

  ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

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

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
     วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (PH1002) และวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๒ (PH1002)  มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
ฟิสิกส์ให้แก่ นนร. ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมี นนร. มาเรียนจ านวนมากถึงประมาณ ๑๒๐ 
นาย กฟส.สกศ.รร.จปร. ได้แบ่งกลุ่ม นนร. ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ ๒-๓ นาย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นนร. ควรศีกษาเนื้อหามาก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน  แต่เนื่องจาก ในปัจจุบัน นนร. มี
กิจกรรมมาก และมีวิชาเรียนที่หลากหลาย จึงไม่สามารถเตรียมศึกษาเนื้อหามาก่อนได้  กฟส.       
สกศ.รร.จปร.  จึงใช้วิธีการเรียนการสอนแบบให้อาจารย์แต่ละกลุ่มอธิบายสั้นๆ ตอนต้นชั่วโมงถึง
วิธีการและวัตถุประสงค์การทดลอง จากนั้นจึงปล่อยให้ นนร. ท าการทดลองและอาจารย์คอยสังเกต
อย่างใกล้ชิด   ในตอนท้ายชั่วโมงจะวัดผลโดยให้ นนร. ทุกนายได้พูดและสรุปผลการทดลอง แล้วจึง
ส่งรายงานการทดลอง ในแต่ละปี กฟส.สกศ.รร.จปร. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
ทั่วไป เพ่ือทบทวนซักซ้อมการอธิบายการทดลอง  ซักซ้อมการท าการทดลองโดยอาจารย์เอง ทั้งนี้
เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลองและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และปรับ
เกณฑ์การวัดผลของอาจารย์แต่ละท่านให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือจัดเตรียมรูปแบบการเรียนการสอน นนร. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๓.๒  เพ่ือให้อาจารย์และประจ าห้องปฏิบัติการได้มีโอกาสทบทวนซักซ้อมการอธิบายการ
ทดลอง  ซักซ้อมการท าการทดลองโดยอาจารย์เอง ทั้งเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ทดลองและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   
  ๓.๓  ปรับเกณฑ์การวัดผลของอาจารย์แต่ละท่านให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔. ตัวช้ีวัด 
  การเข้ารับการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ และประจ าห้องปฏิบัติการ   

๕. เป้าหมาย 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ และประจ าห้องปฏิบัติการทุกนาย เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชั่วโมง 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ช่วงก่อนเข้าสู่ภาคการศึกษา ทั้ง ๒ ภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

๘. งบประมาณ - 



๑๖๖ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
  การลงชื่อเข้ารับการอบรมและการฝึกปฏิบัติในเรื่องที่อบรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ รูปแบบการเรียนการสอน นนร. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๑๐.๒ อาจารย์มีความช านาญในการอธิบายเนื้อหาการทดลอง ในการท าการทดลอง และ
สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลองได้ดังกล่าว    
  ๑๐.๓ การวัดผลของอาจารย์มีมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

  จากนโยบายของ ผอ.สกศ.รร.จปร. ต้องการให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการบริหาร ซึ่ง สกศ.รร.จปร. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซอฟท์แวร์ ขึ้นมาหลาย
ระบบ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประเมินการสอนออน์ไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักวิจัย ระบบ e-Learning และระบบประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นนร. ชั้นปีที่ 
๕ เป็นต้น ดังนั้นบุคลากรของ สกศ. รร.จปร. จึงมีความจ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
  ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัด 

  การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

๕. เป้าหมาย 

  ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  มี.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  ๗.๑ รวบรวมข้อมูลของก าลังพล การเตรียมการ วิทยากร สถานที่ 
  ๗.๒ ด าเนินการ อบรม 
  ๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 

  ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้เป็นอย่างด ี
  ๑๐.๒ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
 



๑๖๘ 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ ALCPT 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  จากการที่ อจ.สกศ.รร.จปร.ชั้นยศ ร.ต. – พ.ต.  เข้ารับการทดสอบ  ALCPT  เมื่อเดือน มี.ค. 
๖๐ แล้วนั้น ยังมี อจ. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘๐ ตามที่ก าหนดไว้  ผอ.สกศ.รร.จปร. พิจารณาเห็นว่า เฉพาะ
ผู้ที่มีคะแนนการทดสอบไม่ถึง ๖๐  ควรได้รับการฝึกฝนเพ่ิมเติม และท าการทดสอบอีกครั้ง 
  กอศ.สกศ.ฯ จึงสนับสนุนให้ อจ.สกศ.ฯ ที่ต้องฝึกฝนเพ่ิมเติมได้มาฝึกทักษะ โดยใช้โปรแกรม
การเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries ณ ห้องปฏิบัติทางภาษา กอศ.สกศ.ฯ โปรแกรม 
English Discoveries มีแบบฝึกและข้อสอบครอบคลุมเรื่องไวยากรณ์ ค าศัพท์ การอ่าน และการฟัง 
ซึ่งเป็นทักษะที่ อจ.สกศ.ฯ ต้องใช้ในการทดสอบ ALCPT  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ อจ.สกศ.ฯ ได้ฝึกฝนเพ่ิมเติม 
  ๓.๒ เพ่ือให้ อจ.สกศ.ฯ ได้เพ่ิมพูนทักษะและพร้อมท าการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกครั้ง 

๔. ตัวช้ีวัด   
  จ านวนผู้สอบผ่านระดับคะแนน ๗๐ 
๕. เป้าหมาย    
  ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าสอบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๑๒ มิ.ย.๖๐ – ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้การฝึกฝนในห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๗.๑ ตรวจเช็คอุปกรณ์เพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
  ๗.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ อจ.สกศ.ฯ ทราบถึงก าหนดการเปิด – ปิดห้องปฏิบัติการ 
  ๗.๓ บันทึกเวลาการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของ อจ.สกศ.ฯ ที่มาฝึกฝน 
  ๗.๔ อจ.สกศ.ฯ พร้อมให้ค าแนะน าและตอบค าถามเม่ือมีข้อสงสัยในเรื่องที่ฝึกฝน 
  ๗.๕ กอศ.สกศ.ฯ ท ารายสรุปการใช้ห้อง จ านวนผู้มาใช้ห้อง และเวลาของ อจ.สกศ.ฯ ที่ใช้ใน
การฝึกฝน 
๘. งบประมาณ - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลจากการทดสอบว่า การฝึกฝนด้วยโปรแกรม English Discoveries ช่วยเพิ่มพูน
ทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ ALCPT 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  อจ.สกศ.ฯ ที่เข้ารับการฝึกฝนสามารถผ่านสอบผ่านเกณฑ์ ๘๐ ตามท่ี สกศ.ฯ ก าหนดไว้ 



๑๖๙ 
 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยและส ารองข้อมูล, โครงการสร้างตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถในการ
รักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์)  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลมีมากมายหลายรูปแบบ อาทิ
เช่น Malware ล่าสุดอย่าง Wannacry ส าหรับเรียกค่าไถ่ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ไฟฟ้ากระชาก 
ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งถึงแม้รร.จปร.จะมีระบบ firewall ป้องกันอย่างเข้มงวด แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ 

   กคศ.สกศ.รร.จปร.ตระหนักถึงภัยเหล่านี้ และเพ่ือเป็นการป้องกันเชิงรุก จึงได้วางแผนวงรอบ
การท าส ารองข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานไว้ใน External Hard disk ซึ่งหากเกิดภัยคุกคามกับ
ข้อมูลหลัก ก็สามารถน าข้อมูลจากคลังส ารองไปแทนที่ได้ในทันที 

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยการท าส ารองข้อมูลส าคัญตามวงรอบใส่ External 
Hard disk 

๔. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนครั้งของการด าเนินการส ารองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายของ กคศ.ฯ 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ครั้ง/ปี 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑๒ เดือน 

๗. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าวงรอบการท าส ารองข้อมูลส าคัญของกองวิชา และท าส าเนาไว้ใน External Hard disk 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 สรุปผลการด าเนินการในการประชุมกองวิชาประจ าเดือน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 แก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายหรือเกิดปัญหาได้ 

 

  



๑๗๐ 
 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล, การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร., การพัฒนาระบบคลังวัสดุและ
ครุภัณฑ์)  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การจัดเก็บข้อมูลก าลังพล ข้อมูลนักเรียนนายร้อย ข้อมูลผลการศึกษายังไม่มีระบบที่มี
มาตรฐานรองรับ ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือสูญหายได้โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นการยากต่อการ
เรียกดู ตรวจสอบ และน าสรุปข้อมูล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 วางโครงสร้างระบบฐานข้อมูลหลัก พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนข้อมูลและ
การปฏิบัติงานพ้ืนฐานเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาประกอบใช้ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

๔. ตัวช้ีวัด 
    จ านวนระบบ MIS สนับสนุนการเรียนการสอน นนร. 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   มกราคม - ธันวาคม ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
   พัฒนาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของโปรแกรมบนเว็บ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
   ๑๑๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ติดตามความก้าวหน้าตามแผนโครงการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนนายร้อยและผล
การศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

         

 

 



๑๗๑ 
 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ (การพัฒนาข้อมูลด้าน
การเรียนการสอน, การพัฒนาข้อมูลด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ)  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยระบบ e-learning ที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ นั้นเก่ามาก อีกทั้ง hardware ไม่
สามารถรองรับนักเรียนจ านวนมาก ๆ ได้ รวมทั้งระบบ claroline ที่เป็น engine หลัก ทางผู้พัฒนาก็
ได้เลิกพัฒนาต่อแล้ว กคศ.สกศ.รร.จปร.จึงได้มีแผนจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ e-learning 
ใหม่ ทั้งด้าน Hardware และ Software เพ่ือน ามาทดแทนระบบเดิม โดยระบบใหม่นี้จะมีฟีเจอร์การ
ใช้งานแบบต่าง ๆ มากขึ้น ส่งเสริม นนร.มีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning, ช่วยลดภาระการบริหาร
จัดการวิชาที่สอนให้กับอาจารย์, มีการจัดเก็บคะแนนอย่างเป็นระบบ, สามารถจัดท า online quiz 
เพ่ือทดสอบความเข้าใจท้ายบทได้ง่ายขึ้น และเป็นการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงานอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

๔. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนวิชาที่ได้สร้างในระบบ E-Learning 

๕. เป้าหมาย 
   มีวิชาที่เปิดสอนใน กคศ.ฯ มากกว่าร้อยละ ๕๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
   ติดตั้ง,ปรับปรุง และทดสอบระบบ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   สรุปผลการด าเนินการในการประชุมกองวิชาประจ าเดือน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ รร.จปร.มีระบบ e-learning ที ่นนร.สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
   ๑๐.๒ ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

 

 



๑๗๒ 
 

โครงการอบรม E – Learning  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. มีการปรับปรุงระบบ e-learning ใหม่ และอัพเกรด 
Hardware ให้สามารถรองรับนักเรียนจ านวนมาก และมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่มากขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning กคศ.สกศ.รร.จปร.จึงได้มีการจัดการอบรมขึ้น 
เพ่ือแนะน าวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่และฟีเจอร์ต่าง ๆ ของระบบ e-learning ระบบใหม่นี ้

๓. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้อาจารย์และนักเรียนนายร้อยสามารถใช้งานระบบ e-learning ระบบใหม่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัด 
   อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรายวิชาของตนในระบบ e-learning ได้ 

๕. เป้าหมาย 
   มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีการสร้างรายวิชาในระบบ e-
learning 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑ วัน 

๗. วิธีด าเนินการ 
   การจัดการอบรมในรูปแบบ workshop โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะต้องเตรียม
รายละเอียดวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมาสร้างรายวิชาในระบบ e-learning 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
   ๕,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
   อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม มีการสร้างรายวิชาและเข้าใช้งานระบบ e-learning  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาบนระบบ e-learning 
   ๑๐.๒ อาจารย์สามารถจัดการทดสอบ Quiz บนระบบ e-learning 
   ๑๐.๓ อาจารย์สามารถแนะน าการใช้งานเบื้องต้นให้นักเรียนทราบ 
   ๑๐.๔ นักเรียนนายร้อยสามารถเข้ามาติดตามบทเรียน, ดาวโหลดเอกสาร, หรือติดต่อ
อาจารย์ผ่านระบบได้ 

 



๑๗๓ 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหารส าหรับก าลังพลของ สกศ.รร.จปร.  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกก าลังพล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจหลักในการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนนายร้อย รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและแบบธรรมเนียม
ทหารให้แก่นักเรียนนายร้อยในระหว่างที่เข้ารับการศึกษาที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าด้วย การจะสร้างให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและแบบธรรมเนียม
ทหารที่ดีนั้น ก าลังพลของส่วนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนายร้อยในทุก ๆ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร 
อาจารย์ และส่วนสนับสนุน จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ในแบบธรรมเนียม
ทหาร สามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนนายร้อยด้วยเช่นกัน  
  ดังนั้น แผนกก าลังพล กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหารส าหรับ
ก าลังพลขึ้น เพ่ือให้ก าลังพลของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและแบบธรรมเนียมทหารอย่างเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนายร้อยต่อไป 
โดยประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
   ๒.๑  สามารถจัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตครูอาจารย์ในวันไหว้ครูได้จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 
   ๒.๒  จัดตัวแทนก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ฯ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม 
   ๒.๓  จัดก าลังพลร้อยละ ๗๐ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัย
เฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย 
   ๒.๔  ก าลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทบทวน สามารถผ่านการประเมินผลการฝึก ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๕  สามารถจัดกิจกรรมขอพรผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่ของ สกศ.ฯ เนื่องในเทศกาล
ส าคัญตามประเพณี 
   ๒.๖  จัดกิจกรรมการท าบุญคล้ายวันสถาปนา สกศ.รร.จปร. ได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ก าลังพลได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และสามารถ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนายร้อยได้ 

๔. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕. เป้าหมาย  
 จ านวนกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

 



๑๗๔ 
 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตั้งแต่ พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  ๗.๑   รายละเอียดในการด าเนินการ 
  ๗.๑.๑  วางแผน ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑.๒  ด าเนินการกิจกรรม 
   ๗.๑.๒.๑  กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตครู อาจารย์ เนื่องในวันไหว้ครู 
   ๗.๑.๒.๒  กิจกรรมสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
   ๗.๑.๒.๓  กิจกรรมการร่วมพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและ
สวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย 
   ๗.๑.๒.๔  กิจกรรมการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าและการใช้กระบี่ใน
โอกาสต่าง ๆให้แก่ก าลังพลชั้นยศ พ.ต. ลงมา 
   ๗.๑.๒.๕  กิจกรรมอวยพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันปีใหม่และวันสงกรานต์ 
   ๗.๑.๒.๖  กิจกรรมการท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สกศ.รร.จปร. 

๗.๑.๓  สรุปผลการด าเนินการ 
  ๗.๑.๔ รายงานผลการด าเนินการ 
 ๗.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน 

ล าดับ การด าเนินการ 
การด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

๑ วางแผน ก าหนด
กิจกรรม 

            

๒ การด าเนินกิจกรรม             
- การแสดงมุทิตาจิต             
- การสวดมนต ์             
- การร่วมพิธีวัน
กองทัพไทย 

            

- การฝึกทบทวน             
- การอวยพร
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใหญ่ในโอกาสส าคญั
ตามประเพณไีทย 

            

- การท าบุญคล้ายวัน
สถาปนา สกศ.ฯ 

            

๓ สรุปผลการด าเนินการ             
๔ รายงานผลการ

ด าเนินการ 
            



๑๗๕ 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ  - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  รายงานประจ าเดือน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตนทั้งในที่ท างานและครอบครัว  รวมถึงการไม่ปฏิบัติผิดกฎ ระเบียบ 
ของทางราชการ 
 ๑๐.๒  ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียม
ทหาร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนายร้อยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่ส าคัญต่อการส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพในอนาคต การเรียนการสอนและการฝึกฝนนักเรียนนายร้อยล้วนมีความมุ่งหวัง
และเป้าประสงค์ในการสร้างให้นักเรียนนายร้อยมีความพร้อมต่อการเป็นนายทหาร พร้อมกับมีความรู้
และทักษะเชิงวิชาการด้วย ทั้งนี้ในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของกองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ในหลากสาขาเพ่ือมุ่งไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นผล ซึ่งในการเรียนการสอนส่วนมากมีการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์และ
ความเป็นจริงทางสังคม เพื่อท าให้นักเรียนนายร้อยตระหนักถึงความส าคัญที่ตนเองต้องเร่งเรียนรู้และ
เตรียมพร้อมตนเองตอ่การปฏิบัติราชการในอนาคต ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
  จากเหตุผลข้างต้น กองวิชาฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปลูกฝังและ
ส่งเสริมอุดมการณ์ทางทหารทุกปี ได้แก่ กิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ความสนใจของ นนร. เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ที่ถูกเชิญมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนะน าแนวทางในการรับราชการในอนาคตให้แก่ นนร. นั้น สามารถท าให้ นนร. 
รุ่นน้องเกิดความกระตือรือร้นและมีอุดมการณ์ในความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองวิชาฯ จึง
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสร้างให้ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นในการสร้างตนเองให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพในอนาคต 
  ๓.๒ เพ่ือให้ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ของกองวิชาฯ ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งท่ีเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ความพึงพอใจของนนร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕ คะแนน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑ พ.ค. ๖๐-๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่ (ศิษย์เก่า)” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 



๑๗๗ 
 

  ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
  ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 
  ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 
  ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับขั้นตอนตามที่ก าหนด 
  ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 
  ๘.๑ ค่าเครื่องดื่ม    ๔๐๐.๐๐  บาท  
  ๘.๒ อาหารว่าง     ๖๐๐.๐๐  บาท  
  ๘.๓ ค่ารับรองวิทยากร   ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
  หมายเหตุ ใช้สถานที่การจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตามความเหมาะสม หากมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอ่ืนและ
มีการประสานประโยชน์มากกว่า กองวิชาฯ จะพิจารณาจัดการด าเนินการตามสมควร 

๙. การติดตามและประเมินผล 
  ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารในอนาคต 
  ๑๐.๒ ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ มีความภาคภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้
ให้แก่รุ่นน้อง  
  ๑๐.๓ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งท่ีเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายของ
ชุมชนในสังคม รวมทั้งคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการสร้างให้นักเรียนนาย
ร้อยรู้จักการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทาง
วิชาการควบคู่กับการเป็นผู้ทักษะทางวัฒนธรรมที่ดี โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษา
ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

  ทั้งนี้ในโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โดยวิชาทางสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เป็นวิชาแกนหลัก มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมายด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งท าให้นักเรียนนายร้อยสามารถ
เห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษาความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากที่อ่ืน กองวิชาฯ 
จึงเห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
กองวิชาฯ เพ่ือ นนร. ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับประสบการณ์ในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร อัน
เป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า 

  จากความส าคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงก าหนดแผนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเป็นการ
สร้างพ้ืนที่ในการเรียนรู้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม อันสามารถวิเคราะห์
เนื้อหาความรู้ดังกล่าวออกเป็นหลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่อง
ความหลากหลายของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของ
ชาติพันธุ์ ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมทางทหารให้แก่ นนร. โดยใช้ประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวิถีชีวิต รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติ
ของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
  ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมต่างระดับใน
การพัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 

 



๑๗๙ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
  ความพึงพอใจของ นนร. 

๕. เป้าหมาย 
  มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ คะแนน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑ พ.ค. ๖๐-๓๐ เม.ย.๖๑ 

๗. วิธีด าเนินการ 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรม “ภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
  ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
  ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 
  ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 
  ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับขั้นตอนตามที่ก าหนด 
  ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
  ๘.๑ ค่ายานพาหนะ      ๘,๐๐๐.๐๐   บาท 
  ๘.๒ ค่าบัตรบริจาคเงินสมทบทุนเพ่ือรักษาสถานที่  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ๘.๓ ค่าของว่างระหว่างการท ากิจกรรม    ๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

๙. การติดตามและประเมินผล 
  การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
  ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและการ
ประยุกต์ใช้วัฒนธรรมต่างระดับในการพัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




