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คำนำ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๘) จัดทำขึ ้นเพื ่อใช ้ในการบริหารจ ัดการการศึกษาของโรงเร ียนชุมพลทหารเรือ                   
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณานำยุทธศาสตร์กองทัพเรือ นโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ นโยบาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลัก นอกจากนั้นยังได้พิจารณานำแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอก ที ่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา          
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ๑๓ กลยุทธ์ ๖๐ โครงการ/กิจกรรม โดยในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ขั ้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กำหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย ในการนำไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อระบบการบริหารงานด้านการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
 ในโอกาสนี ้ ขอขอบคุณผู ้ท ี ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข ้องที ่ทำให้การจ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา          
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๘) สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
        นาวาเอก 
            (อรมศักดิ์  ปัทมปราณี) 
                         ผู้บังคบัการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ       
                                                                                           กันยายน  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ  
 หน้า 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๑  แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ    
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รร.ชุมพลฯ ๖ 
 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์  ๙  
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดแผนงานและโครงการ  

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ นรจ.ใหม่ ๑๐ 
๒. โครงการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ ๑๒  
๓. โครงการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ. ๑๗ 
๔. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ  ๒๐ 
๕. กิจกรรมฟังบรรยายทักษะที่จำเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) ๒๓ 
๖. โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ. ๒๖ 
๗. โครงการฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยสายวิทยาการ ๒๙ 
๘. กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ๓๒ 
๙. กิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ๓๔ 
๑๐. โครงการ สร้างพฤติกรรมความเป็นทหาร ๓๗ 
๑๑. โครงการ สร้างจิตสำนึกความเป็นทหาร ๓๙ 
๑๒. โครงการ สร้างความเป็นผู้นำทางทหาร ๔๑ 
๑๓. โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา ๔๓ 
๑๔. โครงการอบรมจ่าใหม่    ๔๖ 
๑๕. โครงการทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ๔๘ 
๑๖. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน ๕๐ 
๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน ๕๒ 
๑๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ ๕๕ 
๑๙. โครงการทบทวนข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๕๗ 
๒๐. โครงการสัมมนาครูภายในและภายนอก ๖๐ 
๒๑. โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครู/ผช.ครู ๖๓ 
๒๒. โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรทางการศึกษา ๖๖ 
๒๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูปกครอง ๖๙ 
๒๔. โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ๗๑ 
๒๕. กิจกรรมแข่งขันกีฬาข้าราชการ  ๗๒ 
๒๖. โครงการยกย่องเชิดชู ครู/ผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๗๕ 
๒๗. โครงการประเมินทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา ๗๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 
๒๘. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  ๗๙ 
๒๙. โครงการฟังบรรยาย การป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๘๒ 
๓๐. โครงการอนุรักษ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๓ 
๓๑. โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ๘๕ 
๓๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ๘๘ 
๓๓. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙๑ 
๓๔. โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ๙๔ 
๓๕. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๙๗ 
๓๖. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์ความรักชาติ ๙๙ 
๓๗. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐๒ 
๓๘. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธปิไตย ๑๐๕ 
๓๙. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๗ 
๔๐. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ๑๑๐ 
๔๑. โครงการเกษตรพอเพียง   ๑๑๒ 
๔๒. โครงการบริจาคโลหิต    ๑๑๔ 
๔๓. โครงการ ชุมพลอาสา พัฒนาชุมชน ๑๑๖ 
๔๔. โครงการบรรพชาสามเณร  ๑๑๙ 
๔๕. โครงการศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพของ นรจ. ๑๒๒ 
๔๖. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทหารเรือ ๑๒๕ 
๔๗. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทหารเรือ ๑๒๘ 
๔๘. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี นรจ.  ๑๓๐  
๔๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยม ๑๓๓ 
๕๐. กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา/บรรยายธรรม ๑๓๖  
๕๑. กิจกรรมพิธีไหว้ครู    ๑๓๘ 
๕๒. โครงการเสริมสร้างบุคลากรและแนะแนวการศึกษา ๑๔๐ 
๕๓. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ๑๔๒ 
๕๔. โครงการอบรมกีฬาแก่เยาวชน  ๑๔๕ 
๕๕. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ๑๔๗ 
๕๖. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ ๑๔๙ 
๕๗. โครงการศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ๑๕๑ 
๕๘. โครงการอบรมความรู้วิชาโครงงาน ๑๕๒ 
๕๙. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ๑๕๕ 
๖๐. โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ ๑๕๘ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ    

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ให้การศึกษา 

ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื ่อเป็นนายทหารประทวนชั ้นจ่า ด้วยการจัดการศึกษา          

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยพิจารณาจาก

ผลการวิเคราะห์ (SWOT) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน นำมาจัดทำ TOWS 

Matrix แล้วแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน อันส่งผลดีต่อการบริหารและพัฒนาโรงเรียนต่อไป จึงได้กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์เป็นแผนงานต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๘ 

ออกเป็น ๓ แผนงาน ๑๓ กลยุทธ์ รวม ๖๐ โครงการ ดังนี้  

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน  

  มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ

วินัยมีความเป็นผู้นำทางทหารและทักษะทางทหาร มีความรู้ ความสามารถ และทักษะและการประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(3Rs 8Cs) ตามแผนการผลิตกำลังพลของหน่วยต้นสังกัดและคุณลักษณะพึงประสงค์ของนายทหารประทวน     

ที่กองทัพเรือต้องการ”  

 เป้าหมาย  ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะความชำนาญตามสาขาวิชาชีพ มีคุณลักษณะทางทหารทีดี 

ตรงตามที่กองทัพเรือกำหนดและยกระดับสู่มาตรฐานสากล  

 กลยุทธ์ที่ ๑ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และความรู้ทางทหาร 

โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  นรจ.       

รร.ชุมพลฯ และมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  ประกอบด้วย        

๔ โครงการ/กิจกรรม    

 ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศ นรจ.ใหม่ 

 ๒) โครงการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 

 ๓) โครงการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ. 

 ๔) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

  

- ๑ - 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ประกอบด้วย ๕ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) กิจกรรมฟังบรรยายทักษะที่จำเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 

 ๒) โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ. 

 ๓) โครงการฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยสายวิทยาการ 
 ๔) กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๕) กิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การฝึกอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านลักษณะท่าทาง 
จิตสำนึกความเป็นทหาร ความเป็นผู้นำทางทหาร ความมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเรียมประเพณีทหารเรือได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพตามที่กอง
ทัพเรือต้องการ ประกอบด้วย ๓ โครงการ/กิจกรรม   
 ๑) โครงการ “สร้างพฤติกรรมความเป็นทหาร” 

 ๒) โครงการ “สร้างจิตสำนึกความเป็นทหาร” 

 ๓) โครงการ “สร้างความเป็นผู้นำทางทหาร” 

 กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ มีการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อผลผลิตของสถานศึกษาจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู ้ใช้ เพื ่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์              
ทางการศึกษา และนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยที่เกี ่ยวกับคุณภาพการศึกษาและปรับปรุง
กระบวนการ ประกอบด้วย ๒ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา 

 ๒) โครงการอบรมจ่าใหม่ 

แผนงานที่ ๒   การจัดการศึกษา  
   มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางและนโยบายของกองทัพเรือ            
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ
จำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
 เป้าหมาย  มีการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด 
  
  

- ๒ - 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 กลยุทธ์ที่ ๕ การทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ โดยการมีส่วนร่วมของ หน่วยผู้ใช้ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ๑ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษา/แผนการสอน การทดสอบ/ประเมนิผล 
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา ประกอบด้วย         
๔ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ 
 ๔) โครงการทบทวนข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๗ บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนา
คุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ประกอบด้วย ๗ โครงการ/กิจกรรม  
 ๑) โครงการสัมมนาครูภายในและภายนอก 
 ๒) โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครู/ผช.ครู 
 ๓) โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูปกครอง 
 ๕) โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖) กิจกรรมแข่งขันกีฬาข้าราชการ 
 ๗) โครงการยกย่องเชิดชู ครู/ผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้านทรัพยากรเกื ้อหนุนการศึกษา อาคารสถานที ่ ห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สนามฝึก ห้องสมุด เครื่องช่วยการศึกษาต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้ เพียงพออยู่เสมอ 
รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย       
๑ โครงการ/กิจกรรม  
 ๑) โครงการประเมินทรัพยากรเก้ือหนุนการศึกษา 
  

- ๓ - 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

กลยุทธ์ที่ ๙ การบร ิหารจ ัดการสถานศ ึกษา ตามนโยบายสำค ัญที ่หน ่วยงานต ้นส ังกัด               
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน โดยมีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ         
มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน ผู้บริหาร ครู      
และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา และมีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐาน ประกอบด้วย ๓ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
 ๒) โครงการฟังบรรยาย การป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 
 ๓) โครงการอนุรักษ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ม ีการพัฒนาและดำเน ินการปร ับปร ุงกลไก                    
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๕ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓) โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔) โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
 ๕) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบัน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกี ฬา ส่งเสริม    
การดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับ
ผู ้อ ื ่นได้ รวมทั ้งมีจ ิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต ่อสังคมและชุมชน  ประกอบด้วย                 
๑๖ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมการณ์ความรักชาติ” 
 ๒) โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๓) กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” 
 ๔) โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕) กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
 ๖) โครงการเกษตรพอเพียง 
 ๗) โครงการบริจาคโลหิต 
 ๘) โครงการ ชุมพลอาสา พัฒนาชุมชน 
 ๙) โครงการบรรพชาสามเณร 
 ๑๐) โครงการศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพของ นรจ. 
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 ๑๑) โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
 ๑๒) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
 ๑๓) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี นรจ. 
 ๑๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยม 
 ๑๕) กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา/บรรยายธรรม 
 ๑๖) กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
แผนงานที่ ๒   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๖ โครงการ/กิจกรรม  
 ๑) โครงการเสริมสร้างบุคลากรและแนะแนวการศึกษา 
 ๒) โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 ๓) โครงการอบรมกีฬาแก่เยาวชน 
 ๔) โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่เยาวชน 
 ๕) โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
 ๖) โครงการศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วย ๓ โครงการ/กิจกรรม 
 ๑) โครงการอบรมความรู้วิชาโครงงาน 
 ๒) โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๓) โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ 
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ส่วนที่ ๑  
แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รร.ช ุมพลฯ ยศ.ทร. ในครั ้งนี้ เป ็นการนำหลักการ Strengths 
Weaknesses Opportunities Threats Analysis (SWOT Analysis)  เข ้ ามาร ่ วมใช ้ ในการว ิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนชุมพลฯ และ
สามารถนำไปวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     
ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ รร.ชุมพลฯและจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่    
โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นำไปใช้กลยุทธ์ โดยมีการแบ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้ 
 ๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน รร.ชุมพลฯ จะเป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์ทั้งในด้านนโยบายโรงเรยีน
ชุมพลทหารเรือ  สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือหรือไม่อย่างไร โครงสร้างการบังคับบัญชา ระเบียบ                
วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน และทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง          
การพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 - จุดแข็งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (S - Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของ     
ผู้ที่อยู่ภายในองค์กรว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือมีจุดเด่นที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนาได้ 
และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ต่อไป 
 - จุดอ่อนของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (W - Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร ว่าปัจจัยภายในใดบ้างที่เป็นจุดด้อย  ข้อเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัด    
ให้หมดไป  
 ๒. การประเมินสภาพแวดล้อม 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก รร.ชุมพลฯ นั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นโยบาย
ภาครัฐ การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เทคโนโลยี และการพัฒนาการทางด้าน
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ท่ีจะสนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า 
 - โอกาสทางสภาพแวดล ้อม (O - Opportunities) เป ็นการว ิ เคราะห ์ว ่ าป ัจจ ัยภายนอก  
ที่มีผลกระทบต่อ รร.ชุมพลฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถนำโอกาสเหล่านี้ มาส่งเสริมให้ รร.ชุมพลฯ 
ดีขึ้น 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T - Threats) เป ็นการวิเคราะห์ว ่าปัจจ ัยภายนอกปัจจัยใด               
ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดปัญหา ทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง รร.ชุมพลฯ จำต้องหลีกเลี่ยง หรือ
หาหนทางแก้ปัญหาเตรียมพร้อมรองรับปัญหาที่จะเกิดเกิดในอนาคต  
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การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง ๑. สถาบันการศึกษาผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า (S1) 
 ๒. ผลิตกำลังพลหลักระดับชั้นประทวนของกองทัพเรือ ด้านวิชาชีพทหารเรือ (S2) 
 ๓. ระเบียบวินัย (S3) 
 ๔. สถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอก ทร. (S4) 
 ๕. โครงสร้างการจัดหน่วยและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (S5) 
 ๖. กำลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น (S6) 
 ๗. มีการจัดระบบการศึกษาตามมาตรฐานของกองทัพ (S7) 
 ๘. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือทั้งระดับ ทร. และ ยศ.ทร. (S8) 
 ๙. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ (S9) 
 ๑๐. ได้รับงบประมาณจากกองทัพเรือ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  เทศบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  เงินรายรับสถานศึกษา (S10) 
 ๑๑. ได้รับงบประมาณตามแผน อย่างต่อเนื่อง (S11) 
 ๑๒. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ และมีเครือข่ายจำนวนมาก (S12) 
 ๑๓. ครูผู้สอนมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความชำนาญ โดยเฉพาะวิชาชีพทหารเรือ (S13) 
 ๑๔. กำลังพล มีระเบียบวินัย (S14) 
 ๑๕. มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบตามมาตรฐานภายในและภายนอก (S15) 
 ๑๖. รูปแบบการจัดพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน (S16) 
 ๑๗. ทรัพยากรมีความหลากหลาย มีมูลค่า และศักยภาพ (S17) 
 ๑๘. มีการจัดระบบสวัสดิการที่ดี ทั้งในส่วนของข้าราชการและ นรจ. (S18) 
จุดอ่อน ๑. โครงสร้างการจัดหน่วย ยังขาดผู้รับผิดชอบงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล  สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  สารสนเทศ  วิจัยและพัฒนา (W1) 
 ๒. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ ขาดบุคลากรพัฒนาซอฟแวร์ (W2)  
 ๓. ผู้บริหารมีการโยกย้ายตามวาระ ๒ ปี ทำให้ขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย (W3) 
 ๔. ข้าราชการ มีความรู้ภาษาอังกฤษต่ำ (W4) 
 ๕. ข้าราชการ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (W5) 
 ๖. ครูทหาร ใกล้ครบเกษียณอายุราชการ ขาดการสร้างครูทดแทน (W6) 
โอกาส ๑. นโยบาย ทร./แผนยุทธศาสตร์ ทร. (O1) 
 ๒. เป็นสถาบันในการผลิตจ่าตรีที่มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกองทัพ (O2) 
 ๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย (เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษและสารสนเทศ) (O3) 
 ๔. วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (O4)  
 ๕. นโยบายประเทศ ๔.๐ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (O5) 
 ๖. ศิษย์เก่ามีคุณภาพ จำนวนมาก มีหน้าที่การงานที่หลากหลาย (O6) 
 ๗. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ ต้องดำเนินการเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด (O7) 
อุปสรรค ๑. กิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ นรจ.มีเวลาฝึกฝนและพัฒนาตนเองน้อยลง (T1) 
 ๒. ได้รับการบรรจุครูไม่สอดคล้องกับความต้องการ (T2) 

- ๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

การกำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix   
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (O) กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO 
 จัดการฝึกที่มุ่งเน้นสร้างผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรู้ด้าน

วิชาชีพทหารเรือ (S1, S2, S3, S4, O1)  
นำนโยบาย ทร. มาใช้ในการปรับโครงสร้างการจัดหน่วยให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต (W1, W2, W7, O1)  

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ได้
มาตรฐานสากล (S7, S9, S15, S16, O1 - O5)  

สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพ รวมถึงกลุ่ม
ศิษย์เก่า เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(W5, W6, W7, O2, O6)   

 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะความชำนาญในสิ่งที่ปฏิบัติ รู้วิธีและหลักการ
ที่ถูกต้อง  
(S13, O1)  

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. โดยการสร้างผู้แทน 
นรจ. และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์แสดงความเป็น รร.ชุม
พลฯ ยศ.ทร. เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาจูงใจให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ดี มีความต้องการเข้าเป็น นรจ.มากข้ึน (W10, O4)  

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
จนสามารถออกแบบการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
(S8, S10, S11, S12, S13, S15, S17, O4, O5)  

นำนโยบาย ทร. ในเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน มาสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรุ่นต่อไป (W9, 
O1)  

 ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา (S15, O7)  
อุปสรรค (T) กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT 

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการจัดการศึกษา (e-book) (S9, S12, S17, T1)  

จัดกิจกรรมสอนเสริมในวิชาภาษาอังกฤษให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในช่วงบ่ายวัน
ศุกร์  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับ นรจ.ที่เรียนอ่อนก่อนสอบ final และ จัดทำ e-
book (W10, T1)  

 พัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของครู ให้ตรงกับความ
ต้องการ (S13, S18, T2)  

ทบทวนโครงสร้างการจัดหน่วย เพื่อบริหารจัดการหน่วยให้มีความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน (W1, W2, W7, T2) 
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วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา 

พันธกิจ 
 ๔.๑  ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า 
 ๔.๒  พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 ๔.๓  สร้างสรรค์นวัตกรรม สูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 
 ๔.๔  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ภารกิจ  
  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีภารกิจดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนจ่า ให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าของกองทัพเรือ 

ปรัชญาโรงเรียน   
 สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า 

  ความหมาย 
   จิตวิญญาณ   หมายถึง  ความรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ นำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
   ทหารอาชีพ   หมายถึง   ทหารที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ  
   ๑.  มีความสำนึกในความเป็นทหาร   
    ๒.  หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ     
    ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๔.  มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์โรงเรียน 
 เพื่อผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ มีวินัย มีจิตสำนึกความเป็น
ทหารที่ดี และมีคุณธรรม 

เอกลักษณ์โรงเรียน  
 สถาบันแห่งวิชาชีพทหารเรือ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
 เคร่งครัดระเบียบวินัย มุ่งม่ันในวิชาชีพทหารเรือ และตระหนักรู้ในการเป็นทหารเรือที่ดี 
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ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการปฐมนิเทศ นรจ.ใหม่ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑   การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และความรู้ทางทหาร                
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  นรจ.       
รร.ชุมพลฯ และมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตกำลังพลหลักให้กับกองทัพเรือมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ และกระบวนการด้านการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ สำหรับกระบวนการ
คัดเลือกผู้เรียน นั้น ยศ.ทร.ได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีคุณภาพ เพ่ือเข้ามาเป็น 
นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และก่อนที่จะเริ่มต้นการศึกษาประจำปี กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จำเป็นต้อ งมีการ
จัดทำโครงการปฐมนิเทศให้กับ นรจ. โดยมีจุดประสงค์ให้ นรจ.ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ควรทราบให้
เป็นไปในทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้ นรจ.ใหม่ ทราบสายการบังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. เพ่ือให้ นรจ.ใหม่ ทราบถึงหลักสูตรที่จะใช้ทำการเรียนการสอน 
 ๓. เพ่ือให้ นรจ.ใหม่ ทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างมีการเรียนการสอน 
 ๔.  เพ่ือให้ นรจ.ใหม่ ทราบสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 จำนวนครั้งในการจัดปฐมนิเทศให้กับ นรจ.ใหม่ ค่าเป้าหมาย : ปีละ ๑ ครั้ง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. กศษ.ฯ ดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการปฐมนิเทศให้กับ นรจ. ทั้งหมดท่ีเข้าใหม่  
 ๒. ดำเนินโครงการ โดยการจัดวิทยากรและ หน.แผนกต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียน        
การสอนบรรยายให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์แก่ นรจ.ใหม่  
ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ห้วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน 
 อาคารเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นรจ.ใหม่  
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งบประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ.ใหม่ ทราบสายการบังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. นรจ.ใหม่ ทราบถึงหลักสูตรที่จะใช้ทำการเรียนการสอนตามสาขาวิชาต่าง ๆ 
 ๓. นรจ.ใหม่ ทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างมีการเรียนการสอน  
 ๔. นรจ.ใหม่ ได้ทราบสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญกับการใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา 
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๒. โครงการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑   การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และความรู้ทางทหาร                
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  นรจ.       
รร.ชุมพลฯ และมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ 
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ยศ.ทร. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนจ่า ตามกระบวนการสอบคัดเลือก 
จากนั้นส่งมอบให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน 
เพื่อฝึก อบรม เสริมสร้างลักษณะความเป็นทหารให้แก่ นรจ.ใหม่ ปรับเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็น
นักเรียนทหาร สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่าง นรจ.ทุกพรรค-เหล่า รวมถึงให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับวิชาการทหารเรือ ก่อนที ่จะแยกไปรับการศึกษาในภาคอาชีพตามพรรค – เหล่า             
ของแต่ละคนต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหารและความมีวินัยให้กับ นรจ.ใหม่ 
 ๒. เพื่อปลูกฝังความรักความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างกันของ นรจ.เมื่อต้องย้ายไปศึกษาตาม
โรงเรียนต่างๆ ตามสาขาพรรค – เหล่า ของตนเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกภาคสาธารณศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มลีักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ค่าเป้าหมาย : >ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก  
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. จัดทำแผนฝึก/รายละเอียดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 
 ๒. รับรายงานตัว นรจ.ใหม่ จาก ยศ.ทร. 
 ๓. ปฐมนิเทศ นรจ.ใหม่ 
 ๔. ดำเนินการฝึกตามแผนการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 
 ๕. ประเมินผลการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 
 ๖. ส่ง นรจ. ให้หน่วย รร.สายวิทยาการ 
 ๗. รายงานผลการฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. ของทุกปี (ประมาณ ๓๐ วัน) 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ใหม่ ทั้งหมด 
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ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   
  ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๐๐,๔๑๓,๒๙๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) (งป.เป็นไปตามอนุมัติ ทร.)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินคุณลักษณะทางทหารรายบุคคล (ทดสอบทหารราบ บุคคลท่ามือเปล่า) 
 ๒. ประเมินความเหมาะสมในการเป็นทหารของ นรจ.ใหม่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ.ใหม่ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร มีวินัย 
 ๒. นรจ.ใหม่ มีความเหมาะสมในการเป็นทหาร 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๔     
๑. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๔,๙๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      - 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา)      ๑๔,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๕๙๒,๑๐๓) 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม      ๑๖๓,๔๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย พธ.ทร.      ๒๙๒,๓๒๓  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ยศ.ทร.      ๑๐๖,๕๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.      ๓,๗๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย สพ.ทร.      ๖,๘๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ชย.ทร.      ๓,๙๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย วศ.ทร.      ๑๕,๔๖๐ 

๓. ค่าอมภัณฑ์การฝึก      ๖๖๐,๓๐๐ 
๔. ค่ายุทธอาภรณ์      ๙,๘๔๐,๖๐๐ 
๕. ค่ายุทธอาภรณ์นอกระเบียบ      ๒,๕๓๕,๗๖๕  
๖. เงินเดือน นรจ.ใหม่      ๓,๒๖๙,๕๕๐ 
๗. เบี้ยเลี้ยง นรจ.ใหม่       ๓,๑๖๙,๔๔๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 

- ๑๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

- ๑๔ - 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕     
๑. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๔,๙๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      - 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา)      ๑๔,๔๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๕๙๒,๑๐๓) 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม      ๑๖๓,๔๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย พธ.ทร.      ๒๙๒,๓๒๓  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ยศ.ทร.      ๑๐๖,๕๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.      ๓,๗๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย สพ.ทร.      ๖,๘๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ชย.ทร.      ๓,๙๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย วศ.ทร.      ๑๕,๔๖๐ 

๓. ค่าอมภัณฑ์การฝึก      ๖๖๐,๓๐๐ 
๔. ค่ายุทธอาภรณ์      ๙,๘๔๐,๖๐๐ 
๕. ค่ายุทธอาภรณ์นอกระเบียบ      ๒,๕๓๕,๗๖๕  
๖. เงินเดือน นรจ.ใหม่      ๓,๒๖๙,๕๕๐ 
๗. เบี้ยเลี้ยง นรจ.ใหม่       ๓,๑๖๙,๔๔๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๖     

๑. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๔,๙๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      - 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา)      ๑๔,๔๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๕๙๒,๑๐๓) 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม      ๑๖๓,๔๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย พธ.ทร.      ๒๙๒,๓๒๓  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ยศ.ทร.      ๑๐๖,๕๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.      ๓,๗๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย สพ.ทร.      ๖,๘๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ชย.ทร.      ๓,๙๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย วศ.ทร.      ๑๕,๔๖๐ 

๓. ค่าอมภัณฑ์การฝึก      ๖๖๐,๓๐๐ 
๔. ค่ายุทธอาภรณ์      ๙,๘๔๐,๖๐๐ 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๕. ค่ายุทธอาภรณ์นอกระเบียบ      ๒,๕๓๕,๗๖๕  
๖. เงินเดือน นรจ.ใหม่      ๓,๒๖๙,๕๕๐ 
๗. เบี้ยเลี้ยง นรจ.ใหม่       ๓,๑๖๙,๔๔๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
๑. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑      (๑๔,๙๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      - 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา)      ๑๔,๔๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๕๙๒,๑๐๓) 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม      ๑๖๓,๔๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย พธ.ทร.      ๒๙๒,๓๒๓  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ยศ.ทร.      ๑๐๖,๕๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.      ๓,๗๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย สพ.ทร.      ๖,๘๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ชย.ทร.      ๓,๙๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย วศ.ทร.      ๑๕,๔๖๐ 

๓. ค่าอมภัณฑ์การฝึก      ๖๖๐,๓๐๐ 
๔. ค่ายุทธอาภรณ์      ๙,๘๔๐,๖๐๐ 
๕. ค่ายุทธอาภรณ์นอกระเบียบ      ๒,๕๓๕,๗๖๕  
๖. เงินเดือน นรจ.ใหม่      ๓,๒๖๙,๕๕๐ 
๗. เบี้ยเลี้ยง นรจ.ใหม่       ๓,๑๖๙,๔๔๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๘ 
๑. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑      (๑๔,๙๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      - 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา)      ๑๔,๔๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๕๙๒,๑๐๓) 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม      ๑๖๓,๔๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย พธ.ทร.      ๒๙๒,๓๒๓  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ยศ.ทร.      ๑๐๖,๕๐๐ 

- ๑๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร.      ๓,๗๑๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย สพ.ทร.      ๖,๘๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย ชย.ทร.      ๓,๙๐๐ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย วศ.ทร.      ๑๕,๔๖๐ 

๓. ค่าอมภัณฑ์การฝึก      ๖๖๐,๓๐๐ 
๔. ค่ายุทธอาภรณ์      ๙,๘๔๐,๖๐๐ 
๕. ค่ายุทธอาภรณ์นอกระเบียบ      ๒,๕๓๕,๗๖๕  
๖. เงินเดือน นรจ.ใหม่      ๓,๒๖๙,๕๕๐ 
๗. เบี้ยเลี้ยง นรจ.ใหม่       ๓,๑๖๙,๔๔๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๐,๐๘๒,๖๕๘ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐,๔๑๓,๒๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ๑๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓. โครงการฝึกหมู่รบและทหารราบท่ัวไปของ นรจ. 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑  การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และความรู้ทางทหาร     
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  นรจ.       
รร.ชุมพลฯ และมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ    
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีภารกิจหลักในการฝึกหัดศึกษาและอบรม นรจ. 
ให้สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ เพื่อบรรจุรับ
ราชการในหน่วยสายวิทยาการ ทร. ทั้งความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ รวมถึงมีความอดทนทั้งร่างกาย
และจิตใจ ตลอดจนฝึกให้มีขีดความสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารราบขนาดเล็กระดับหมู่ ในการปฏิบัติทาง
ทหารในภูมิประเทศจริง จากภารกิจดังกล่าวจึงได้พิจารณาจัดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ. 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่อให้ นรจ. มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในภารกิจของหมู่รบ และทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ 
 ๒. เพื ่อให้ นรจ. มีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที ่ผู ้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ได้    
รวมทั้งเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย ความเป็นทหารมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ผลประเมินการฝึก ของ นรจ. ที่เข้ารับการฝึกที่อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. จัดทำแผนและรายละเอียดการฝึก 
 ๒. ขออนุมัติแผนการฝึก 
 ๓. ดำเนินการฝึกตามคำสั่งการฝึก 
 ๔. ประเมินผลการฝึกโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินผล 
 ๕. รายงานผลการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ม.ค. – ก.พ.ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน พ้ืนที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และพ้ืนที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี / อ.บ้านฉาง จว.ระยอง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด  
  

- ๑๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๕,๘๕๖,๓๔๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   
(งป.เป็นไปตามอนุมัติ ทร.) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๗๑,๒๖๘ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๗๑,๒๖๘ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๗๑,๒๖๘ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๗๑,๒๖๘ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๗๑,๒๖๘ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 คณะกรรมการประเมินความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหัวข้อการฝึกที่กำหนด  
ผลที่คาดว่าจะได้ 
 ๑.  นรจ. มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในภารกิจของหมู่รบ และทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติในการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก 
 ๒. นรจ. มีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ รวมทั้งความมีระเบียบ
วินัย ความเป็นทหารมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการฝึก
หมู่รบและ
ทหารราบ
ทั่วไป 

ม.ค. 
– 

ก.พ. 

      

รวม ๑,๑๗๑,๒๖๘ ๑,๑๗๑,๒๖๘ ๑,๑๗๑,๒๖๘ ๑,๑๗๑,๒๖๘ ๑,๑๗๑,๒๖๘ ๕,๘๕๖,๓๔๐ 
 

  

- ๑๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกหมู่รบและทหารราบท่ัวไป 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๕๘๐,๐๕๐) 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      ๕๘๐,๐๕๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๕๙๑,๒๑๘) 

๑. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น      ๔๘๕,๘๑๘ 
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกและอ่ืนๆ      ๑๐๕,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๗๑,๒๖๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑,๑๗๑,๒๖๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑,๑๗๑,๒๖๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑,๑๗๑,๒๖๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑,๑๗๑,๒๖๘ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑,๑๗๑,๒๖๘ 

รวมทั้งสิ้น  ๕,๘๕๖,๓๔๐ 
 

  

- ๑๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑   การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และความรู้ทางทหาร                
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร  นรจ.       
รร.ชุมพลฯ และมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ผลิตกำลังพลหลัก คือ นายทหารประทวนชั้นจ่าให้กับกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
มายาวนานนับหลายสิบรุ่น  ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนายทหาร
ประทวนชั้นจ่าที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  ทั้งด้านบวกและด้านลบ  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร .            
จึงต้องการรับทราบทัศนคติ และแนวความคิดที่แท้จริงของหน่วยงานรับบรรจุที่มีต่อ นรจ.ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงมาตรฐานคุณลักษณะของ นรจ.  ทั้งด้านความรู้ความสามารถในด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และคุณลักษณะที่กองทัพเรือกำหนด จึงได้จัดให้มี
การพัฒนาภาษาอังกฤษ  
วัตถุประสงค ์
 ๑. ให้ นรจ. มคีวามรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
 ๒. ให้ นรจ. สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ทันทเีมื่อสำเร็จการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑) ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด      
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐   
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 ๑. ทำเรื่องขออนุมัติจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
 ๒. จัดทำค่าเงินรางวัล 
 ๓. แจกจ่ายแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๔. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืน  
 ๕. วิเคราะห์ และสรุปผล  จากแบบประเมินความพึงพอใจ  
 ๖. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ๗. นำผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง  
  

- ๒๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ม.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน        กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ทั้ง ๒ ชั้นปี  
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๘,๐๐๐.-บาท  
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๘,๐๐๐.-บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๘,๐๐๐.-บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๘,๐๐๐.-บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวน  ๘,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ๑. กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา (กลุ่มงานที่ ๓ กศษ.ฯ)   
การประเมินผล  
 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้รับแบบประเมิน จากผู้รับการอบรมกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ได้รับทราบผลการประเมินผู้รับการอบรม  

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป.(บาท) 
๖ค ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙  

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ม.ค       

รวม ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 

  

- ๒๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ที ่ รายการ 
งป. 

(บาท) 
ค่าใช้จ่าย 

๑. เงินรางวัลชนะเลิศชนะเลิศ ๓,๐๐๐ บาท 
๒. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒,๐๐๐ บาท 
๓ เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท 
๔ เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๑,๐๐๐ บาท 
๕ เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ๕๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่าย 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘ ๘,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

  

- ๒๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๕. กิจกรรมฟังบรรยายทักษะท่ีจำเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 

ชื่อแผนงาน   การพัฒนาผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ ๒   การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๐  
โดยจัดทำเป็นแผนระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรฺ์ชาติ ๒๐ ปี กำหนดแนวคิดหลักสำหรับการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึงบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง   
ยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้เคลื่อนสู่สังคมความรู้ ทักษะที่จำเป็นในสังคม ความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียน     
มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคม เศรษฐกิจสมัยใหม่ ได้อย่างมี
คุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต       
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที ่ทำหน้าที ่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหาร            
ชั้นประทวนไปปฏิบัติราชการใน ทร. เพื่อปกป้องประเทศชาติ ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา 
ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ให้มีคุณลักษณะพลเมืองที่ดี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะ  
การใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์   
กับผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะที่จำเป็นตามยุทธศาสตรฺ์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) จึงได้จัดทำโครงการยกระดับทักษะยุทธศาสตรฺ์
ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ นรจ. มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒. เพื ่อให้ นรจ.รู ้จักตนเอง รู ้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

- ๒๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
๑) ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. กำหนดรูปแบบ 
 ๒. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน ก.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ปีละ ๑,๑๕๐ x ๕ = ๕,๗๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล    

 ๑. ประเมินจากจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 ๑. นรจ. มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒. นรจ.รู ้จักตนเอง รู้จักโลก มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์     
คิดแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

- ๒๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา 

ปีการศึกษา งบประมาณ 
(บาท) ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

โครงการยกระดับทักษะ
ยุทธศาสตรฺ์ชาติ ๒๐ ป ี(3Rs 8Cs) 

ก.ค. – ม.ค. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

รวม  ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๕,๗๕๐ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับทักษะยุทธศาสตรฺ์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 

ที ่ รายการ จำนวน (นาย) จำนวนครั้ง/มื้อ ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ (บาท) 
 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท/ชม. ๒ ชม. ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากรและ 

ผู้บริหาร  
๓๕ บาท/คน ๑๐ บาท ๓๕๐ ๓๕๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๑,๑๕๐ 
 รวม ๕,๗๕๐ 
 

 

  

- ๒๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๖. โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ. 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ใน       
การปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีภารกิจหลักในการฝึกหัดศึกษาและอบรม นรจ. 
ให้สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีคุณภาพ เพื่อบรรจุรับราชการในหน่วยสายวิทยาการ ทร.   
ที่มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ รวมถึงลักษณะท่าทางความเป็น
ทหารที่องอาจผึ่งผาย ความเป็นผู้นำทางทหาร ความรู้ทางวิชาชีพทหารเรือเบื้องต้น สร้างประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานบนเรือ และได้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำเรือ จากภารกิจดังกล่ าวจึงได้พิจารณา
จัดการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ. 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่า มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพทหารเรือเบื้องต้น สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นชาวเรือท่ีดี รู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำเรือ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล 
 ๒. เพื่อให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่า นว.ส. นว.ป.(กร.) นว.ป.(ตร.รน.) กล. และ กล.(ตร.รน.)   
สร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ภาคปฏิบัติในด้านวิชาชีพตามสาขาบนเรือให้มีขีดความสา มารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่บนเรือเมื่อสำเร็จการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกมีผลการประเมินการฝึกอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ 
   ๒. ร้อยละของผู้รับการฝึกที่มีผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยฝึก ค่าเฉลี่ย ≥๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้รับ
การฝึกที่ได้รับการประเมินท้ังหมด  ค่าเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. จัดทำแผนการฝึกและขออนุมัติแผนการฝึก 
 ๒. ประชุมชี้แจงแผนการฝึก ความพร้อมของเรือและส่วนสนับสนุนการฝึก 
 ๓. ดำเนินการฝึกตามแผน/คำสั่งการฝึก 
 ๔. รับการตรวจและประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการฝึก (ยศ.ทร.) 
 ๕. รายงานผลการฝึก 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ก.พ. - มี.ค. ของทุกปี จำนวน ๓๐ วัน 
สถานที่ดำเนินงาน ในพ้ืนที่อ่าวไทยและอันดามัน 

- ๒๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่า และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่า นว.ส.  นว.ป.(กร.) นว.ป.(ตร.รน.) 
กล. และ กล.(ตร.รน.)  
งบประมาณค่าใช้จ่าย   
  ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๒ ,๙๔๖,๓๓๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสี ่หมื ่นหกพันสามร้อยสามสิบ 
บาทถ้วน) (งป.เป็นไปตามอนุมัติ ทร.) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๒,๕๘๙,๒๖๖ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๒,๕๘๙,๒๖๖ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๒,๕๘๙,๒๖๖ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๒,๕๘๙,๒๖๖ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๒,๕๘๙,๒๖๖ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากคะแนนการฝึกของ นรจ. ที่เข้ารับการฝึกตามสาขาพรรค – เหล่า  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่า มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพทหารเรือเบื้องต้น สามารถปฏิบัติตนเป็น
ชาวเรือท่ีดี มีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือ และมีประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัด
ชายทะเล 
 ๒. นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่า นว.ส. นว.ป.(กร.) นว.ป.(ตร.รน.) กล. และ กล.(ตร.รน.) มีความรู้
และประสบการณ์ในด้านวิชาชีพตามสาขาบนเรือ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทาง
ใช้การในทะเล
ของ นรจ. 

ก.พ. 
- 

มี.ค. 

      

รวม ๒,๕๘๙,๒๖๖ ๒,๕๘๙,๒๖๖ ๒,๕๘๙,๒๖๖ ๒,๕๘๙,๒๖๖ ๒,๕๘๙,๒๖๖ ๑๒,๙๔๖,๓๓๐ 
 

  

- ๒๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๘๓๖,๑๐๐) 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      ๘๓๖,๑๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๑,๗๕๓,๑๖๖) 

๑. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น      ๑,๐๓๙,๙๗๐ 
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกและอ่ืนๆ      ๗๑๓,๑๙๖ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒,๕๘๙,๒๖๖ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒,๕๘๙,๒๖๖ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒,๕๘๙,๒๖๖ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒,๕๘๙,๒๖๖ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒,๕๘๙,๒๖๖ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒,๕๘๙,๒๖๖ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒,๙๔๖,๓๓๐ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ๒๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๗. โครงการฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยสายวิทยาการ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ใน       
การปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ลักษณะโครงการ  โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ทร. ได้อนุมัติไว ้ในแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.          
โดยมีหลักสูตรการฝึกงานตามหน่วยสายวิทยาการ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ        
มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ พรรค – เหล่า นว.ป. สอ.รฝ., นว.สห., นว.สพ., พศ.กง. และ       
กล. (ช่าง บ.) ได้มีประสบการณ์และมีความรู้พื้นฐานสามารถปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเอง  
วัตถุประสงค ์
 ๑. ให้ นรจ. มีประสบการณ์และมีความรู้พ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ 
 ๒. ให้ นรจ. ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านธุรการ การกำลังพล การส่งกำลังบำรุง และการปฏิบัติ
หน้าที่ ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยในการฝึกปฏิบัติงานตามสาขา พรรค – เหล่า เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
เมื่อสำเร็จการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกมีผลการประเมินการฝึกอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ 
   ๒. ร้อยละของผู้รับการฝึกที่มีผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยฝึก ค่าเฉลี่ย ≥๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้รับ
การฝึกที่ได้รับการประเมินท้ังหมด  ค่าเป้าหมาย : ≥ ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ทำเรื่องขออนุมัติการฝึกจาก ยศ.ทร. พร้อมกับเตรียมออกข่าวแจ้งหน่วยต่าง ๆ ประชุม 
 ๒. ยศ.ทร.อนุมัติให้ฝึก กฝ.นรจ. 
 ๓. จัดทำค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกฯ 
 ๔. เสนอแผนงานการปฏิบัติให้การสนับสนุนการฝึก 
 ๕. จัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องใน บก.กฝ.นรจ. และหน่วยสายวิทยาการ พร้อมกับจัดทำรายงานการประชุม 
 ๖. แจกจ่ายแบบฟอร์มต่างๆ และกำหนดการตรวจเยี ่ยมของ จก.ยศ.ทร. และ ผอ.กฝ.นรจ.             
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๗. จัดพิธีเปิด กฝ.นรจ. 
 ๘. นรจ. เริ่มปฏิบัติงานตามหน่วยสายวิทยาการ 
 ๙. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก รวบรวมคะแนนการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วย
ต่าง ๆ สรุปรายงานเสนอ ผอ.กฝ.นรจ. และ ยศ.ทร. ทราบ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี 
  

- ๒๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

สถานที่ดำเนินงาน 
 หน่วยสายวิทยาการในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ ศฝ.สอ.รฝ., สพ.ทร., กบร.กร., พัน สห.ทร.ที่ ๒ฯ, กง.กร., 
กง.นย., กง.ฐท.สส., กง.สอ.รฝ., กง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ กง.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ พรรค – เหล่า นว.ป. สอ.รฝ., นว.สห., นว.สพ., พศ.กง. และ กล. (ช่าง บ.) 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๔,๓๖๙,๐๕๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามที่แนบ ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๘๗๘,๖๑๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๘๗๘,๖๑๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗๘,๖๑๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน ๘๗๘,๖๑๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๘๗๘,๖๑๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ หน่วยสายวิทยาการ 
การประเมินผล 
 ๑. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของ นรจ. 
 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยสายวิทยาการ มี ๓ แบบ มีดังนี้ 
  ๒.๑  แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหารตามหน่วยสายวิทยาการ) 
  ๒.๒ แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับครูผู้สอน 
  ๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียนจ่า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ. มีความรู้พื้นฐานในสายวิชาชีพของตนเอง 
 ๒. นรจ. มีความคุ้นเคยในการฝึกปฏิบัติงานตามสาขา พรรค – เหล่า พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ
สำเร็จการศึกษา 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการฝึก
ปฏิบัติงานตาม
สายวิทยาการ 

ก.พ. 
– 

มี.ค. 

      

รวม ๘๗๘,๖๑๐  ๘๗๘,๖๑๐ ๘๗๓,๓๑๐ ๘๗๘,๖๑๐ ๘๗๘,๖๑๐ ๔,๓๖๙,๐๕๐ 

- ๓๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๕๐๔,๐๐๐) 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๗๐ คน ๓๐ วัน ๒๔๐ ๕๐๔,๐๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๓๗๔,๖๑๐) 

๑. น้ำมันดีเซล ๒,๖๕๐ ลิตร   ๓๐ ๗๙,๕๐๐ 
๒. น้ำมันเบนซิน ๙๕ ๑,๖๐๐ ลิตร   ๓๘ ๖๐,๘๐๐ 
๓. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ๑,๑๐๐ ลิตร   ๓๒ ๓๕,๒๐๐ 
๔. น้ำมัน SEA ๔๐ ๑๒๐ ลิตร   ๑๒๘ ๑๕,๓๖๐ 
๕. ค่าอุปกรณ์การฝึก      ๔๕,๐๐๐ 
๖. ค่าอมภัณฑ์      ๑๓๘,๗๕๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๘๗๘,๖๑๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๘๗๘,๖๑๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๘๗๘,๖๑๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๘๗๘,๖๑๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๘๗๘,๖๑๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๘๗๘,๖๑๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๔,๓๖๙,๐๕๐ 
 

 

 
 

- ๓๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๘. กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ใน       
การปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาอังกฤษระดับขั้นพื้นฐาน โดยใช้
กิจกรรมภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชุดวิชาภาษาอังกฤษและนโยบายของกองทัพเรือในทุกๆปีเกี ่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ  
 กศษ.รร.ชุมพลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น     ของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจ่า ให้สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของกองทัพเรือ 
 ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดใดที่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนจ่า รร.ชุมพลฯ มีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด แต่เป็นในส่วนของการสอบปลายภาคซึ่งเป็นตัวหนังสือแต่ในส่วนของการใช้
งานหรือการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะทักษะการฟังและพูดยังไม่ชัดเจน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่สำคัญและมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักเรียนจ่าเมื่อจบการศึกษาไป ทักษะเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ดังนั้น ชุดวิชาภาษาอังกฤษ กศษ.รร.ชุมพลฯ จึงจัดกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ขึ้น  เพื่อใช้วัดและประเมินผล ให้ทราบว่านักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด นำไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข   การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่า ให้สูงขึ้นและสอดคล้อง
กับแผน   การพัฒนาผู้เรียนของ รร.ชุมพลฯ ต่อไป  
วัตถุประสงค ์
 ๑. ทดสอบทักษะการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่า ชั้นปี๑ และ ๒ ว่าอยู่ในระดับใด  
 ๒. พัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่า ชั ้นปีที ่ ๑ และ ๒  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาที ่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาทั ้งหมด           
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนทดสอบ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๖๕ 
  

- ๓๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 ๒. จัดกิจกรรม 
 ๓. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ธ.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน อาคารเรียนรวมหรือโถงกลาง กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพลฯ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามท่ีแนบ ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ (ชุดวิชาภาษาอังกฤษ กศษ.รร.ชุมพลฯ) 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

๒. ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้ทราบว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๑และ๒ รร.ชุมพลฯ เป็นอย่างไร 
 ๒. นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๑และ๒ รร.ชุมพลฯ มีทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน  

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

กิจกรรมทดสอบทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ธ.ค. 
   – 
 ม.ค. 

      

รวม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
  

- ๓๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๙. กิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกหัดศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถประยุกต์ใช้ใน       
การปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ขั ้นพื้นฐาน นั้น ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ กศษ.รร.ชุมพลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น     
ของการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนจ่า ให้สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานหลังจาก
สำเร็จการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ 
 ปัจจุบัน ยังไม่มีตัวชี้วัดใดที่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนจ่า รร.ชุมพลฯ มีทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ดังนั้น ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ กศษ.รร.ชุมพลฯ จึงจัดกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิว เตอร์  
เพื่อวัด ประเมินผล และให้ทราบว่านักเรียนมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระดับใด นำไปสู่การปรับปรุง   
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับแผน      
การพัฒนาผู้เรียนของ รร.ชุมพลฯ ต่อไป  
วัตถุประสงค ์
 ๑. ทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๒ ว่าอยู่ในระดับใด  
 ๒. พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๒  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของ รร.ชุมพลฯ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑) ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด     
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนทดสอบ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๖๕ 
  

- ๓๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 ๒. จัดกิจกรรม 
 ๓. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ธ.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพลฯ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม เป็นเงิน ๗๗,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามท่ีแนบ ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท 
            ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท 
            ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ (ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ กศษ.รร.ชุมพลฯ) 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

๒. ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้ทราบว่าทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพลฯ เป็นอย่างไร 
 ๒. นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพลฯ มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพ่ิมสูงขึ้น  

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

กิจกรรมทดสอบทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 

ธ.ค. 
   – 
 ม.ค. 

      

รวม ๑๕,๔๒๐ ๑๕,๔๒๐ ๑๕,๔๒๐ ๑๕,๔๒๐ ๑๕,๔๒๐ ๗๗,๑๐๐ 
 

- ๓๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

๑. ค่าอาหารกลางวัน       
 ๑.๑ วิทยากร ๓ นาย ๓ มื้อ ๕๐ ๔๕๐ 
 ๑.๒ ผู้ชว่ยวิทยากร ๑ นาย ๓ มื้อ ๕๐ ๑๕๐ 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
 ๒.๑ วิทยากร ๓ นาย ๓ มื้อ ๓๕ ๓๑๕ 
 ๒.๒ ผู้ชว่ยวิทยากร ๑ นาย ๓ มื้อ ๓๕ ๑๐๕ 

๓. ค่าตอบแทน       
 ๓.๑ วิทยากร ๓ นาย ๑๘ ชม. ๒๐๐ ๑๐,๘๐๐ 
 ๓.๒ ผู้ชว่ยวิทยากร ๑ นาย ๑๘ ชม. ๒๐๐ ๓,๖๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๕,๔๒๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๕,๔๒๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๕,๔๒๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๕,๔๒๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๕,๔๒๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๕,๔๒๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๗๗,๑๐๐ 
 

 

  

- ๓๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๐. โครงการ สร้างพฤติกรรมความเป็นทหาร 
แผนงานที่ ๑  การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการฝึกอบรมปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านลักษณะท่าทาง 
จิตสำนึกความเป็นทหาร ความเป็นผู้นำทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และขนบธรรมเรียมประเพณีทหารเรือได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพตามที่กองทัพเรือต้องการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กนร.รร.ชุมพลฯ 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีภารกิจหลักในการฝึกหัดศึกษาและอบรม นรจ.
ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีจิตสำนึก
การเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม เพื่อบรรจุรับราชการในหน่วยสายวิทยาการ ทร. ซึ่งนับเป็นภารกิจหลั ก        
ที่สำคัญที่จะหล่อหลอม นรจ. เป็นทหารอาชีพที่มีจิตสำนึกในความเป็นทหารที่มีคุณภาพ มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพ มีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนภาวะผู้นำและความ
จงรักภักดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยั งจะต้องรู้จักวิธีคิดไตร่ตรองในการดำเนินชีวิต      
ทั้งในชีวิตรับราชการและส่วนตัว ซึ่งการปลูกฝังดังกล่าวในช่วงระยะ ๑-๒ ปีการศึกษาที่ นรจ.ศึกษาใน รร.ชุมพลฯ 
ต้องดำเนินการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้ครูปกครองอบรม ปลูกฝัง      
ไปในทศิทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมจากบุคคลพลเรือนให้เป็นนักเรียนทหาร และเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทาง
ความเป็นทหาร 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความอดทน  การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร 
 ๓. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือ มารยาทและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทหารเรือ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกหัดศึกษาในภาคอาชีพต่อไป  
  ๔. เพื่อให้สามารถเป็นผู้ตามท่ีพึงประสงค์ได้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มีคะแนนทดสอบท่าทหารราบ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน 
นรจ.ใหม่ ทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐   

๒. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มีคะแนนความประพฤติ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน นรจ.
ใหม่ ทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐             

๓. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มีคะแนนความเหมาะสม > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน 
นรจ.ใหม่ ทั้งหมด   ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐          
 ๔. ร้อยละของจำนวน นรจ.ใหม่ ที่มีคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
ต่อจำนวน นรจ.ใหม่ ทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐            

- ๓๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
    ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
    ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงการฝึกภาคสาธารณศึกษา ระยะเวลา ๑ เดือน 
สถานที่ดำเนินงาน    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.ใหม่ ทั้งหมด 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ตามท่ี ทร.อนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลจากคะแนนทดสอบท่าทหารราบ 
 ๒. ประเมินผลจากคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารและคะแนนความประพฤติ    
 ๓. ประเมินผลจากคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ดึงข้อ ลุก-นั่ง ดันพ้ืน และ วิ่ง)   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ.ใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมจากบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนทหาร และมีบุคลิกลักษณะท่าทางความ
เป็นทหาร 
 ๒. นรจ.ใหม่ มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบ
ธรรมเนียมทหาร  
 ๓. นรจ.ใหม่ มีความรู ้ความเข้าใจพื ้นฐานเบื ้องต้นเกี ่ยวกับวิชาการทหารเ ร ือ มารยาทและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกหัดศึกษาในภาคอาชีพ     

 
  

- ๓๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๑. โครงการ สร้างจิตสำนึกความเป็นทหาร 
แผนงานที่ ๑  การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการฝึกอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั ้งทางด้านลักษณะท่าทาง 
จิตสำนึกความเป็นทหาร ความเป็นผู้นำทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และขนบธรรมเรียมประเพณีทหารเรือได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพตามที่กองทัพเรือต้องการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ 

หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีภารกิจหลักในการฝึกหัดศึกษาและอบรม นรจ.
ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีจิตสำนึก
การเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม เพื่อบรรจุรับราชการในหน่วยสายวิทยาการ ทร. ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักที่
สำคัญที่จะหล่อหลอม นรจ. เป็นทหารอาชีพที่มีจิตสำนึกในความเป็นทหารที่มีคุณภาพ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
มีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนภาวะผู้นำและความจงรักภักดี ยึด
มั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังจะต้องรู้จักวิธีคิดไตร่ตรองในการดำเนินชีวิต  ทั้งในชีวิตรับ
ราชการและส่วนตัว ซึ ่งการปลูกฝังดังกล่าวในช่วงระยะ ๑-๒ ปีการศึกษา ที ่ นรจ.ศึกษาใน รร.ชุมพลฯ          
ต้องดำเนินการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้ครูปกครองอบรม ปลูกฝังไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝัง นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ให้มจีิตสำนึกความเป็นทหารมีความศรัทธายึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ   
 ๒. เพื่อปลูกฝัง นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ให้มีอุปนิสัย จิตใจที่มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีระบบเกียรติศักดิ์
และประพฤติตนตามค่านิยมกองทัพเรือ  
 ๓. เพื่อสร้าง นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ให้มีบุคลิกลักษณะท่าทางองอาจ ผึ่งผาย มีความอดทนแบบทหารทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ยอมรับในกฎเกณฑ์และระเบียบ และแสดงออกถึงความเป็นทหารเรือที่ดี โดยสามารถปฏิบัติ
จนเกิดเป็นนิสัย 
 ๔. เพื่อให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักลักษณะและหลักปฏิบัติของผู้นำและผู้ตามที่ดี 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชัน้ปีที่ ๑ ที่มีคะแนนความประพฤติ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน 
นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด     ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐                    

๒. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ที่มีคะแนนความเหมาะสม > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน 
นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด   ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐                    

๓. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ที่มีคะแนนการทดสอบทักษะการเรือปฏิบัติ > ๘๐ จาก ๑๐๐ 
คะแนน ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐                   
 ๔. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ที่มีคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย > ๘๐ จาก ๑๐๐ 
คะแนน ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐                       
  

- ๓๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
    ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
    ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงการศึกษาของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ (มิ.ย. – มี.ค. ปีถัดไป) 
สถานที่ดำเนินงาน    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.ชั้นปีที่ ๑ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ตามท่ี ทร.อนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลจากคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารและคะแนนความประพฤติของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑   
 ๒. ประเมินผลจากคะแนนการทดสอบวิชาการเรือปฏิบัติ  
 ๓. ประเมินผลจากคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ดึงข้อ ลุก-นั่ง ดันพ้ืน และ วิ่ง)   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ.ชั้นปีที่ ๑ มีจิตสำนึกความเป็นทหาร และมีความศรัทธายึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ   
 ๒. นรจ.ชั้นปีที่ ๑ มีอุปนิสัย จิตใจที่มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีระบบเกียรติศักดิ์และประพฤติตน
ตามค่านิยมกองทัพเรือ 
 ๓. นรจ.ชั้นปีที่ ๑ มีบุคลิกลักษณะท่าทางองอาจ ผึ่งผาย มีความอดทนแบบทหารทั้งร่างกายและจิตใจ 
ยอมรับในกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแสดงออกถึงความเป็นทหารเรือที่ดี   
 ๔. นรจ.ชั้นปีที่ ๑ รู้จักลักษณะและหลักปฏิบัติของผู้นำและผู้ตามที่ดี 

 
 

  

- ๔๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๒. โครงการ สร้างความเป็นผู้นำทางทหาร 
แผนงานที่ ๑  การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการฝึกอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั ้งทางด้านลักษณะท่าทาง 
จิตสำนึกความเป็นทหาร ความเป็นผู้นำทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และขนบธรรมเรียมประเพณีทหารเรือได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพตามที่กองทัพเรือต้องการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กนร.รร.ชุมพลฯ 

หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร มีภารกิจหลักในการฝึกหัดศึกษาและอบรม นรจ.
ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีจิตสำนึก
การเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม เพื่อบรรจุรับราชการในหน่วยสายวิทยาการ ทร. ซึ่งนับเป็นภารกิจหลั กที่
สำคัญที่จะหล่อหลอม นรจ. เป็นทหารอาชีพที่มีจิตสำนึกในความเป็นทหารที่มีคุณภาพ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
มีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนภาวะผู้นำและความจงรักภักดี    
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังจะต้องรู้จักวิธีคิดไตร่ตรองในการดำเนินชีวิต ทั้งในชีวิตรับ
ราชการและส่วนตัว ซึ ่งการปลูกฝังดังกล่าวในช่วงระยะ ๑-๒ ปีการศึกษาที ่ นรจ.ศึกษาใน รร.ชุมพลฯ          
ต้องดำเนินการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้ครูปกครองอบรม ปลูกฝัง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ มีความเป็นทหารอาชีพที่มีจิตสำนึกในการเป็นทหารเรือท่ีดี 
 ๒. เพื่อให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ มีคุณลักษณะของผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ราชการทหาร 
 ๓. เพื่อให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ มีความเข้มแข็ง อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ และมีทักษะในการใช้ชีวิต         
รับราชการ รู้จักคิดและวางแผนในอนาคต 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีคะแนนความประพฤติ > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน           
นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด         ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐  

๒. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีคะแนนความเหมาะสม > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อจำนวน          
นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด      ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐      

๓. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีผลประเมินความเป็นผู้นำทางทหาร > ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ต่อ
จำนวน    นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีคะแนนการทดสอบทักษะการเรือปฏิบัติ > ๘๐ จาก ๑๐๐ 
คะแนน ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด   ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐     
 ๕. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย > ๘๐ จาก ๑๐๐ 
คะแนน ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย :  > ร้อยละ ๘๐ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
    ๒. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
    ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
    ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงการศึกษาของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ (มิ.ย. – มี.ค. ปีถัดไป) 
สถานที่ดำเนินงาน    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ตามท่ี ทร.อนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลจากคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารและคะแนนความประพฤติของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒   
 ๒. ประเมินผลจากคะแนนการทดสอบวิชาการเรือปฏิบัติ 
 ๓. ประเมินผลจากคะแนนความเป็นผู้นำทางทหาร  
 ๔. ประเมินผลจากคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ดึงข้อ ลุก-นั่ง ดันพ้ืน และ วิ่ง)   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นรจ.ชั้นปีที่ ๒ มีความเป็นทหารอาชีพที่มีจิตสำนึกในการเป็นทหารเรือที่ดี 
 ๒. นรจ. ชั้นปีที่ ๒ มีคุณลักษณะของผู ้นำทางทหาร มีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่ อหน้าที่   
ราชการทหาร 
 ๓. นรจ.ชั้นปีที่ ๒ มีความเข้มแข็ง อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ และมีทักษะในการใช้ชีวิตรับราชการ 
รู้จักคิดและวางแผนในอนาคต 
 ๔. นรจ.ชั้นปีที่ ๒ รู้จักลักษณะและหลักปฏิบัติของผู้นำที่ดี 
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๑๓. โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา   
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ มีการสำรวจความพึงพอใจต่อ
ผลผลิตของสถานศึกษาจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ทางการศึกษา 
และนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการ  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ผลิตกำลังพลหลัก คือ นายทหารประทวนชั้นจ่าให้กับกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
มายาวนานนับหลายสิบรุ่น  ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนายทหาร
ประทวนชั้นจ่าที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  ทั้งด้านบวกและด้านลบ  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร .            
จึงต้องการรับทราบทัศนคติ และแนวความคิดที่แท้จริงของหน่วยงานรับบรรจุที่มีต่อ นรจ.ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงมาตรฐานคุณลักษณะของ นรจ.  ทั้งด้านความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพทหารเรือ และคุณลักษณะท่าทางความเป็นทหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และ
คุณลักษณะที่กองทัพเรือกำหนด จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้    
ไปพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นต่อไป  
วัตถุประสงค ์
 เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล นรจ.ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.       
ไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการฝึก และการจัดการศึกษาให้ นรจ.มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับบรรจุ ≥ ๓.๕๑ ต่อจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๗๐ 
 ๒) ร้อยละของจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับต่อจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด      
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๗๐  
ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 ๑. กำหนดแผนการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา  
 ๒. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๓. แจกจ่ายแบบประเมินความพึงพอใจไปตามหน่วยที่รับบรรจุ 
 ๔. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืน  
 ๕. วิเคราะห์ และสรุปผล  จากแบบประเมินความพึงพอใจ  
 ๖. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ๗. นำผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง  
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. - เม.ย.ของทุกปี 
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สถานที่ดำเนินงาน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยรับบรรจุ  
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๕,๔๔๐.-บาท  
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๕,๔๔๐.-บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๕,๔๔๐.-บาท   
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๕,๔๔๐.-บาท   
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๕,๔๔๐.-บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ๑. กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา (กลุ่มงานที่ ๓ กศษ.ฯ)   
การประเมินผล  
 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับบรรจุ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้รับแบบประเมิน จากหน่วยงานที่รับบรรจุกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ได้รับทราบผลการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๓. ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามผลการประเมินให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทหาร      ที่พึงประสงค์
ตามท่ีกองทัพเรือต้องการ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป.(บาท) 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการติดตาม
และประเมินผล
ผู้สำเร็จการศึกษา 

พ.ค. 
- 

เม.ย. 

      

รวม ๕,๔๔๐ ๕,๔๔๐ ๕,๔๔๐ ๕,๔๔๐ ๕,๔๔๐ ๒๗,๒๐๐  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๕,๔๔๐) 
๑. เบี้ยเลี้ยง จนท. ๑ นาย ๔ วัน ๒๔๐ ๙๖๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       

๒. หมึกพิมพ์สำเนา รุ่น RZ1000 CC ๔ กล่อง   ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๓. กระดาษ A4 ๔ รีม   ๑๒๐ ๔๘๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๕,๔๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๕,๔๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๕,๔๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๕,๔๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๕,๔๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๕,๔๔๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๗,๒๐๐ 
 
 

- ๔๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๑๔. โครงการ อบรมจ่าใหม่ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ มีการสำรวจความพึงพอใจต่อ
ผลผลิตของสถานศึกษาจากหน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ทางการศึกษา 
และนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กนร.รร.ชุมพลฯ 

หลักการและเหตุผล 

 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ออกไปปฏิบัติงานภายใน ทร. และ
ปกป้องประเทศชาติ สืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. หรือ         
จ่าตรีใหม่เหล่านี ้จะพ้นฐานะจากความเป็นนักเรียนเข้าสู ่ภาวะของความเป็นผู ้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่รับราชการเป็นครั้งแรกและดำเนินชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยตนเอง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.       
ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดให้มีการอบรมการปฏิบัติตนของจ่าตรีใหม่ เพื่อให้ นรจ. 
ที่จะสำเร็จการศึกษารับการประดับเครื่องหมาย “จ่าตรี” ได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ แนว
ทางการปฏิบัต ิในการรับราชการ และการประพฤติตนในสังคมที ่ถ ูกต้อง ทำให้สามารถดำเนินชีวิต  
ได้อย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการอย่างมีคุณค่า 
วัตถุประสงค ์  
 ๑. เพ่ือให้ นรจ. มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ๒. เพื่อให้ นรจ. ที่สำเร็จการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่อันพึงปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 ๓. เพื่อให้ นรจ. มีความรักต่อสถาบันการศึกษา 

 ๔. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของจ่าตรีใหม่หลังสำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด       
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน    
  ๑. กนร.ฯ เสนอขออนุมัติโครงการ 

 ๒. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน ทร. เป็นวิทยากร 
 ๓. ดำเนินโครงการ 

 ๔. ประเมินผลความพึงพอใจ 

 ๕. รายงานผลการดำเนินการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ห้วงเดือน เม.ย. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินการ   อาคารเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ   นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่จะสำเร็จการศึกษา 

- ๔๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๗๐,๑๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย 

     ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑๔,๐๓๐ บาท 

     ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๑๔,๐๓๐ บาท 
     ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๑๔,๐๓๐ บาท 
     ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน ๑๔,๐๓๐ บาท 
     ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน ๑๔,๐๓๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 

 ๑. ประเมินผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๒. ประเมินผลจากคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นรจ. ทราบแนวทางการปฏิบัติตนของจ่าตรีใหม่ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๒. นรจ. เข้าใจบทบาทหน้าที่อันพึงปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษา 

๓. นรจ. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน และมีความรักต่อ
สถาบันการศึกษา 

 
 

 
  

- ๔๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๕. โครงการทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ การทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ โดยการมีส่วนร่วมของ หน่วยผู้ใช้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ผ.ทดสอบทางการศึกษา (เพ่ือพลาง) กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระบบการศึกษาของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้มีการขอวุฒิการศึกษา ปวส.            
จากกรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจำนวนปี ในการปรับปรุงหลักสูตรไว้
จำนวน ๕ ปีจะต้องมีการปรับปรุงและเสนอให้ กรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาพิจารณากรอบและแนวทางของ 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้ตรงตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดตามประกาศราชกิจจานุเบกษา นั้น     
แผนกทดสอบทางการศึกษาพิจารณาแล้วว ่าเห ็นควรให้ม ีการเร ียนเช ิญว ิทยากรจาก กรมอาช ีว ะ
กระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายแนวทางให้กับครูประจำวิชาทั้งครูภายนอกและครูภายในทราบทุกปีการศึกษา 
เพื่อให้ครูประจำวิชาได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อๆไปในทุกปี และได้ให้ครูประจำวิชา
พิจารณาเสนอปรับปรุงหลักสูตรของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละสาขาวิชา 
วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพ่ือให้ครภูายในและครูภายนอกรับรู้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒. เพ่ือให้ครูภายในและครูภายนอกเสนอวิชาที่ทันต่อยุคสมัยเพื่อใส่ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย  
 มีการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ขั้นตอนดำเนินงาน  
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. เตรียมเอกสารการอบรม 
 ๔. จัดการฝึกอบรมสัมมนา  
 ๕. ประเมินและรายงานผล 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ส.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน อาคารเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คร,ู ผช.ครู,ครูภายนอกตามสาขาวิชา 
  

- ๔๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗๘,๕๐๐บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๑๕,๗๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๕,๗๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๕,๗๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๑๕,๗๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๙  จำนวน  ๑๕,๗๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกทดสอบทางการศึกษา (เพ่ือพลาง) กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล การประเมินความพึงพอใจ ในการเข้ารับการสัมมนาของคร,ู ผช.ครู,ครูภายนอกตามสาขาวิชา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 ครู, ผช.ครู,ครูภายนอกตามสาขาวิชา มีความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
สาขาของตนเองได ้

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙  

โครงการทบทวน
ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 

ส.ค.
ของ
ทุกปี 

      

รวม ๑๕,๗๐๐ ๑๕,๗๐๐ ๑๕,๗๐๐ ๑๕,๗๐๐ ๑๕,๗๐๐ ๗๘,๕๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๕,๗๐๐) 
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ คน ๖ ชม. ๑,๒๐๐ ๗,๒๐๐ 
๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ คน ๑ มื้อ ๕๐ ๕,๐๐๐ 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน ๑ มื้อ ๓๕ ๓,๕๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๕,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๕,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๕,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๕,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๕,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๙      ๑๕,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๗๘,๕๐๐ 
 

- ๔๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๖. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษา/แผนการสอน การทดสอบ/ประเมินผล   
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตกำลังพลหลักให้กับกองทัพเรือมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ และกระบวนการด้านการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะบุคลากร
ด้านครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนจากภายในและครูผู้สอนจากภายนอก ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามสาขาวิชาที่กำหนดตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติจริง เพื่อนำประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเมื่อ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั ้น ครูผู ้สอนทั้งครูภายใน และครูภายนอกจำเป็นต้ องมีการประเมินผลการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาเพื่อประโยชน์ในการทำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและใช้
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนนำผลของการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในการเรียนการสอน 
 ๒. เพ่ือให้องค์กร ทราบจุดบกพร่องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. เพื่อให้ครูได้พัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวนครู/ผช.ครู ที่ดำเนินการสอนตามแนวทาง/แผนการสอน ต่อ จำนวนครู/ผช.ครู 
ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 

๒. ร้อยละของจำนวนวิชาที่มีผลการประเมินในหัวข้อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอด คล้องกับ
แนวทางการสอน และวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ ต่อจำนวนรายวิชาที่การได้รับการประเมินทั้งหมด   
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของจำนวนครู/ผช.ครู ที่มีผลการประเมินการสอนในภาพรวม ≥ ๓.๕๑ ต่อจำนวนครู/     
ผช.ครู ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
 ๔. ร้อยละของจำนวนครูที่มีผลประเมินด้านการใช้ด้านสื่อการสอนและอุปกรณ์การฝึกที่เหมาะสม 
ทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ ต่อจำนวนครูที่การได้รับการประเมินทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐  
  

- ๕๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. กระบวนการขั้นตอนการประเมินทางระบบสารสนเทศ 
 ๓. รวบรวมผลการประเมิน และสรุปผลการประเมิน 
 ๔. รายงานผลการประเมิน 
 ๕. นำผลการประเมินย้อนกลับให้ครูทุกท่านใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องคอมพิวเตอร์ กศษ.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. , กราบพัก นรจ. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. ผู้รับการประเมิน ครู/ผช.ครูภายใน และครูภายนอก ทั้งหมด 
 ๒. ผู้ประเมิน นรจ. 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่มี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑.  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. สน.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ 
การประเมินผล 
 วิเคราะห์/ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครู/ผช.ครูภายใน และครูภายนอกรับทราบผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของตนเอง 
 ๒. ครู/ผช.ครูภายใน และครูภายนอกนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูดสุดต่อไป 

- ๕๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษา/แผนการสอน การทดสอบ/ประเมินผล   
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มีครู/ผช.ครู ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และท่ีสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ครูผู้สอนต้องมีผลงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนำผลการวิจัยไปพัฒนา
ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ ครู/ผช.ครู รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีการโยกย้าย บรรจุเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาครู/
ผช.ครู มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาในชั้นเรียนอันจะนำไปสู่การวิจัยระดับ
สถาบันต่อไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนนำผลของการวิจัยไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวนคร/ูผช.ครู ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด  
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 

๒. ร้อยละของจำนวนคร/ูผช.ครู ที่จัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน ต่อ จำนวนครูประจำ ทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๔๐ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 
 ๒. คัดเลือกครู/ผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาอบรมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๔. รวบรวมผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 ๕. รายงานผลการจัดทำโครงการ 
 ๖. ครูผู้สอนนำผลงานการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๗. เผยแพร่ชิ้นงานการวิจัยทางระบบสารสนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเรียน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  คร/ูผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  

- ๕๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๗๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๓๑,๑๔๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๓๑,๑๔๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๓๑,๑๔๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๓๑,๑๔๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๓๑,๑๔๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ ชิ้น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูผู้สอนมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. ครูผู้สอนสามารถนำผลงานการวิจัยไปใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓. สามารถนำผลงานของครูที่ทำการวิจัยออกเผยแพร่สู่สถาบันภายนอกผ่านทางระบบสารสนเทศ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

มิ.ย. 
– 

ส.ค. 

      

รวม ๓๔,๑๔๐ ๓๔,๑๔๐ ๓๔,๑๔๐ ๓๔,๑๔๐ ๓๔,๑๔๐ ๑๗๐,๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- ๕๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๗,๕๕๐) 
๑. ตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๑๘ ชม. ๘๐๐     ๑๔,๔๐๐ 
๒. อาหารกลางวัน ๓๐ คน ๓ มื้อ   ๑๐๐    ๙,๐๐๐ 
๓. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๓ มื้อ   ๓๕    ๓,๑๕๐ 
๔. พิธีเปิดปิดโครงการ   ๑ ครั้ง  ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๖,๕๙๐) 

๕. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  
(เอกสารประกอบการบรรยาย) 

๓๐ ชุด ๑ ครั้ง ๑๕๐    ๖,๕๙๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๔,๑๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๓๑,๑๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๓๑,๑๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๓๑,๑๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๓๑,๑๔๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๓๑,๑๔๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐,๗๐๐ 
 

- ๕๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๑๘. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษา/แผนการสอน การทดสอบ/ประเมินผล   
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา  
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำ ทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ผ.ทดสอบทางการศึกษา (เพ่ือพลาง) กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 จากการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓ประธานกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ/ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้สั่งการให้คณะทำงานตัวบ่งชี้ที่ ๒ ดำเนินการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ครูผู ้สอนให้มีความรู้ สามารถสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ/ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. คณะทำงานฯ จึงได้จัดให้
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ” แก่ครูประจำวิชาทั้งครูและ ผช.ครู  
วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพ่ือให้ ครูและ ผช.ครู มีความรู้ในเรื่องการสร้างข้อสอบ 
 ๒. ครูและ ผช.ครู สามารถสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวนครู/ผช.ครู ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 

๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนดำเนินงาน  
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. เตรียมเอกสารการอบรม 
 ๔. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐาน  
 ๕. ประเมินและรายงานผล 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มี.ค. และ ต.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คร ูและ ผช.ครู 
  

- ๕๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑๖,๕๐๐บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๔๓,๓๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๔๓,๓๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๔๓,๓๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๔๓,๓๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๔๓,๓๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผ.ทดสอบทางการศึกษา (เพ่ือพลาง) กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล  การประเมินความพึงพอใจ ในการเข้ารับการอบรมของครู ผช.ครู 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู ผช.ครู มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างข้อสอบที่มีมาตรฐาน 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียน
และวิเคราะห์
ข้อสอบ 

มี.ค. 
และ 
ต.ค. 

      

รวม ๔๓,๓๐๐ ๔๓,๓๐๐ ๔๓,๓๐๐ ๔๓,๓๐๐ ๔๓,๓๐๐ ๒๑๖,๕๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วยนับ 

จำนวน 
ครั้ง,มื้อ,ชม. 

คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๓๑, ๗๐๐) 
๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ คน ๑๒ ชม. ๘๐๐ ๙,๖๐๐ 
๒. ค่าอาหารกลางวัน ๘๕ คน ๒ มื้อ ๘๐ ๑๓,๖๐๐ 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๕ คน ๔ มื้อ ๒๕ ๘,๕๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๑, ๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๑      ๓๑, ๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๒      ๓๑, ๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๓      ๓๑, ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๙๕,๑๐๐ 
  

- ๕๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๑๙. โครงการทบทวนข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดทำแนวทางการสอนและการฝึกศึกษา/แผนการสอน การทดสอบ/ประเมินผล   
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางที่ ยศ.ทร. กองทัพและ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนด โดยในด้านผู้สำเร็จการศึกษาได้
จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และจัดต่อเนื่อง
มาทุกปี โดยในระหว่างนั้น ได้จัดให้มีการประชุม สัมมนา โดยการเชิญผู้แทนหน่วยสายวิทยาการมาร่วมระดม
ความคิดเห็น เพ่ือทบทวนและแก้ไขปรับปรุงข้อสอบ 
 นอกจากนั ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กปภ.ยศ.ทร. ได้กำหนดสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ            
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ และหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดหน่วยสายวิทยาการอ่ืนๆ 
ในส่วนของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีการกำหนดสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. ไว้ ๓ มาตรฐาน
ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป   มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร  และมาตรฐานที่ ๓ 
สมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งยังคงใช้เป็นกรอบในการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน  แต่ในส่วนของหลักสูตรการศึกษานั้น 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ข้อสอบมีมาตรฐานพร้อม
นำไปใช้ทดสอบผู้สำเร็จการศึกษา กศษ.ฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การทบทวนข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพต่อไป 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือทบทวนและแก้ไขปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละของจำนวนสาขาวิชาที่มีผลพิจารณาทบทวนมาปรับปรุงต่อจำนวนสาขาวิชาในหลักสูตร    
นรจ.ชุมพลฯ ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ๑. เขียนโครงการ 
 ๒. ขออนุมัติโครงการ 
 ๓. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๔. เตรียมเอกสาร 
 ๕. เตรียมสถานที่ 
 ๖. ดำเนินงาน 
 ๗. รวบรวมแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๙ สาขา 
 ๘. สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 

- ๕๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ก.พ.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. ครูผู้สอนจากหน่วยสายวิทยาการ 
 ๒. ครูผู้สอนจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๔๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน   ๒๘,๙๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน   ๒๘,๙๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน   ๒๘,๙๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน   ๒๘,๙๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน   ๒๘,๙๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผ.ทดสอบทางการศึกษา (เพ่ือพลาง) กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. มีการจัดสัมมนาทบทวนและปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ๑ ครั้ง 
 ๒. ประเมินจากแบบสอบถาม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีการนำผลจากการจัดสัมมนาทบทวนมาปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการทบทวน
ข้อสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ก.พ.       

รวม ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ 
 
 

  

- ๕๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงทบทวนข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๘,๙๐๐) 
๑. ค่าอาหารกลางวัน ๘๕ คน ๒ มื้อ ๑๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๕ คน ๔ มื้อ ๓๕ ๑๑,๙๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๘,๙๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๘,๙๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๘,๙๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๘,๙๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๘,๙๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๘,๙๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๔,๕๐๐ 
 
 
 

- ๕๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๒๐. โครงการสัมมนาครูภายในและครูภายนอก 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตกำลังพลหลักให้กับกองทัพเรือมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ และกระบวนการด้านการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะบุคลากร
ด้านครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนจากภายในและครูผู้สอนจากภายนอก ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียน     
การสอนตามสาขาวิชาที ่กำหนดตามหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งการเรียนการสอน        
จะมุ ่งเน้นให้ผ ู ้ เร ียนเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติจริง เพื ่อนำประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะไปใช ้ใน                
การปฏิบัติงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้น ครูผู้สอนทั้ งครูภายใน และครูภายนอกจำเป็นต้องมี      
การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรที ่กำหนด โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ      
“สร้างนายทหารประทวนชั้นจ่าให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ        
ที่มีคุณธรรม” เพ่ือให้สนองกับวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีการสัมมนาร่วมกันของครูเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื ่อให้ครูผู ้สอนทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ            
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 
 ๓.  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในแต่ละสาขาวิชา 
 ๔.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไข ที่เกิดขึ้นขณะทำการสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จำนวนครูภายใน/ภายนอกที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนครูภายนอก/ภายในทั้งหมด 
  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำแผนการสอน ต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด 
  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. เขียนโครงการ 
 ๒. ขออนุมัติโครงการ 
 ๓. เชิญครูผู้สอนภายใน และภายนอก 
 ๔. จัดสัมมนาร่วมกัน 
 ๕. ประเมินผลโครงการ 
  

- ๖๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเวลาเดือน พ.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู/ผช.ครู รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และครูช่วยสอนจากภายนอกหน่วย  
งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๙๘,๕๐๐บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๑๙,๗๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๑๙,๗๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๑๙,๗๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๑๙,๗๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๑๙,๗๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ครูผู้สอนนำนโยบายของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ไปเป็นข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒.  ครูผู ้สอนสามารถนำผลจากการสัมมนาไปใช้ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ 
 ๓. ครูผู้สอนสามารถนำผลจากการสัมมนาไปบูรณาการระหว่างสาขาวิชาที่ทำการสอน 
 ๔. เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการสัมมนา
ร่วมกันระหว่างครู

ภายในและครู
ภายนอก 

พ.ค.       

รวม ๑๙,๗๐๐ ๑๙,๗๐๐ ๑๙,๗๐๐ ๑๙,๗๐๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๘,๕๐๐ 
 

  

- ๖๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาร่วมกันระหว่างครูภายในและครูภายนอก 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายปี ๖๔ – ๖๘       
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๙,๗๐๐) 

๑. อาหารกลางวัน ๑๑๐ นาย ๑ มื้อ ๑๐๐ ๑๑,๐๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๑๐ นาย ๒ มื้อ ๓๕ ๗,๗๐๐ 
๔. ค่าพิธีเปิด/ตัวอักษรโครงการ   ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๙,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๙,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๙,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๙,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๙,๗๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๙,๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๙๘,๕๐๐ 
 
 

  

- ๖๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๑. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครู/ผช.ครู 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำ ทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ นรจ.ปี ๒๕๕๙ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้ดำเนินไปตามหลักสูตรที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนให้กับ นรจ.       
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพที่กำหนด จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับ
ครูผู้สอน เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพตามสาขาต่าง ๆ ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะความชำนาญในการสอนให้กับครู/ผช.ครูผู้สอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย  

๑. ร้อยละของจำนวนคร/ูผช.ครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนครู/ผช.ครูทั้งหมด 
  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๗๕ 

๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ 
 ๒. จัดครู/ผช.ครู เข้ารับการอบรม 
 ๓. เชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๔. ประเมินและสรุปผลการอบรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู/ผช.ครู 
  

- ๖๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กศษ.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลโครงการโดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เข้ารับการอบรม และนำผลจาก
การประเมินใช้สรุปผลการประเมิน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครู/ผช.ครูได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ครู/ผช.ครูได้รับการฝึกทักษะความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองโดยตรง 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
สาขาวิชาชีพ 
ให้กับครู/ผช.ครู 

มิ.ย. 
– 

ม.ค. 

      

รวม ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 
 

  

- ๖๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ให้กับครู/ผช.ครู 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๒,๐๐๐) 
๑. อาหารกลางวัน ๓๐ นาย ๒ มื้อ ๑๐๐ ๖,๐๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ นาย ๔ มื้อ ๓๕ ๔,๒๐๐ 
๓. ค่าวิทยากรจากภายนอก ทร. ๑ นาย ๙ ชม. ๑,๒๐๐ ๑๐,๘๐๐ 
๔. ค่าพิธีเปิด/ตัวอักษรโครงการ   ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๐,๐๐๐ 
 

- ๖๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๒๒. โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำ ทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. /กพ.ฯ 
หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้ช่วยครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยต้องพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
รอบรู้ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมที ่จะสนับสนุนการผลิตนายทหาร
ประทวนชั้นจ่าที่มีคุณภาพให้กับกองทัพเรือ 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๒. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย  
 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการผลิต นรจ. ประกอบด้วย ๓ โครงการ  

๑. โครงการอบรมและพัฒนาการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (กศษ.ฯ) 
๒. โครงการอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา (สน.ประกันฯ) 
๓. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กพ.ฯ) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ 
 ๒. จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 ๓. เชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๔. ประเมินและสรุปผลการอบรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรทางการศึกษา 
  

- ๖๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๕๐๕,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๑๖๘,๕๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๑๖๘,๕๐๐  บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๑๖๘,๕๐๐  บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๑๖๘,๕๐๐  บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๑๖๘,๕๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กศษ.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. /กพ.ฯ / สน.ประกันฯ 
การประเมินผล 
 ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๑ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรทางการศึกษาได้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำกลับมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา   งป. 

(บาท) 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

๑. โครงการอบรม
และพัฒนาทักษการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์  

มิ.ย. 
–  

ธ.ค. 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๑๖๘,๕๐๐ 

๒. โครงการอบรม
ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 
 

มิ.ย.๖๔ 
- 

มี.ค.๖๕ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 

 
๓๓,๗๐๐ 

 

 
๓๓,๗๐๐ 

 

 
๑๖๘,๕๐๐ 

๓. โครงการป้องกัน
การปราบปรามการ
ทุจริต 

มิ.ย.๖๔ 
- 

มี.ค.๖๕ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๓๓,๗๐๐ 

 

 
๓๓,๗๐๐ 

 

 
๓๓,๗๐๐ 

 
๑๖๘,๕๐๐ 

รวม ๑๐๑,๑๐๐ ๑๐๑,๑๐๐ ๑๐๑,๑๐๐ ๑๐๑,๑๐๐ ๑๐๑,๑๐๐ ๕๐๕,๕๐๐ 
 

  

- ๖๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร (๓ โครงการๆ ละ ๓๓,๗๐๐) 
ที ่ รายการ จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน ชม. 
ครั้ง /มื้อ 

ค่าใช้จาย/ 
หัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑ 
๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐๐ นาย ๒ ๓๕ ๓๐,๐๐๐ 
๒. ค่าวิทยากรจากภายนอก ๑ นาย ๘ ชม. ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ 
๓. ค่าพิธีเปิด/ตัวอักษรโครงการ  ๓ ครั้ง ๕๐๐ ๕๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๓,๗๐๐ 
 

   
 

 
 
  

- ๖๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูปกครอง 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ 

หลักการและเหตุผล 

 กนร.ฯ เป็นหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบดูแลและพัฒนาการอบรมปลูกฝัง
นิสัยและอุปนิสัย เพื่อให้ นรจ. มีวินัย มีความประพฤติดี ตลอดจนมีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และมีความรู้ 
เกี ่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ โดยมีครูปกครองประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวนเป็นผู ้อบรมสั ่งสอน ในห้วงเวลาที ่ผ่านมามีข้าราชการที ่ปฏิบัติหน้าที ่เป็นครูปกครอง  
ได้โยกย้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยนประจำปี ประกอบกับนายทหารช่วยปฏิบัติราชการ รร.ชุมพลฯ (นายทหารฝึกฯ) 
ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ มาช่วยปฏิบัติราชการแทนชุดเดิม และมีนายทหารประทวนส่วนหนึ่ง ได้รับการบรรจุ 
ให้มาทำหน้าที ่ครูปกครอง จึงทำให้ครูปกครองดังกล่าว มีมาตรฐานที่แตกต่างกันและเกิดความสับสน  
ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ในการเป็นแบบอย่างครูปกครองที ่ด ีแก่ นรจ. จ ึงได้พิจารณาจัดให้ม ีการอบรม               
เพ่ิมประสิทธิภาพครูปกครอง 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ครูปกครองเข้าใจบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของครูปกครอง 

 ๒. เพื่อให้ครูปกครองรับทราบแผนพัฒนา นรจ. รวมถึงการวัดประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจำนวนครูปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนครูปกครองทั้งหมด   
ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 

๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 

    ๒. ดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ 
    ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 

    ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ห้วงเดือน พ.ค. – ส.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุม รร.ชุมพลฯ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ครูปกครอง 

- ๖๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
ประกอบด้วย 

     ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๗,๒๐๐ บาท 
     ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๗,๒๐๐ บาท 
     ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๗,๒๐๐ บาท 
     ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน ๗,๒๐๐ บาท 
     ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน ๗,๒๐๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 

 ๑. ประเมินผลจากจำนวนครูปกครองที่เข้ารับการอบรมต่อจำนวนครูปกครองที่ย้ายมาบรรจุใหม่ทั้งหมด  
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ครูปกครองเข้าใจบทบาท ภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

 ๒. ครูปกครองรับทราบแผนพัฒนา นรจ. รวมถึงการวัดประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา  

หมายเหตุ 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูปกครอง 

พ.ค. – ส.ค.       

รวม  ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูปกครอง 

ที ่ รายการ จำนวน 

(นาย) 
จำนวน 

ครั้ง/มื้อ 

ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. อาหารกลางวัน ๙๐ ๑ ๕๐ ๔,๕๐๐ 

๒. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ๙๐ ๑ ๓๐ ๒,๗๐๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๗,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๗,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๗,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๗,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๗,๒๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๗,๒๐๐ 
   รวม ๓๖,๐๐๐ 

 

 

- ๗๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๔. โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา  
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ ทร.กำหนด ที่เป็นการจัดการเรียนการทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้ดำเนินไปตามหลักสูตรที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลง
ทาง เทคโน โลย ี ทา งด ้ านการศ ึ กษา  ซ ึ ่ ง ในป ั จจ ุ บ ั น  การจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอน ให ้ ก ั บ  นรจ .  
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพที่กำหนด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเป็นการพัฒนาตนเองให้ทันกับ
สภาวการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ นรจ.อันจะส่งผลให้กระบวนการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะความชำนาญในการสอนให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 จัดส่งครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. สำรวจ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการศึกษา 
 ๒. ประชุมคัดเลือกทุน (ป.ตรี/โท/เอก) หรือหลักสูตรระยะสั้น 
 ๓. ดำเนินการขอทุน (เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ) 
 ๔. ประเมินและสรุปผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ม.ค. – ธ.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ - ๒ นาย ต่อปี   
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่มี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๑ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู/ผช.ครู (กศษ.ฯ) ได้รับประสบการณ์ตรง เพ่ือนำกลับมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป 

 
  

- ๗๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๕. โครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
หลักการและเหตุผล 
           การเสริมสร้างสุขภาพของกำลังพลนั้น เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้
กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือเสริมสร้างให้กำลังพลในหน่วยได้ออกกำลังกายร่วมกันและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๒. เพื่อให้กำลังพลได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน 
 ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขั้นเตรียม 
  ๑.๑ กำหนดรูปแบบการแข่งขัน 
  ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๑.๓ ประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน 
 ๒. ขั้นดำเนินการ 
  ๒.๑. กำหนดจัดการแข่งขัน 
  ๒.๒. ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลทราบ 
  ๒.๓  จัดการแข่งขัน 
  ๒.๔. ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ 
  ๒.๕. ผลักใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน อาคารโรงพลศึกษา ๑ และ ๒  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  กำลังพล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการ 
  

- ๗๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน     ๕๑,๑๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน     ๕๑,๑๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน     ๕๑,๑๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน     ๕๑,๑๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน     ๕๑,๑๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ผ.วิชาสัญญาณและพลศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
การประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ที ่ด ี และมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. กำลังพลมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการแข่งขัน
กีฬาข้าราชการ  

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

พ.ค.-
เม.ย. 

      

รวม ๕๑,๑๐๐ ๕๑,๑๐๐ ๕๑,๑๐๐ ๕๑,๑๐๐ ๕๑,๑๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ 
 

  

- ๗๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันข้าราชการ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๕๑,๑๐๐) 
๑. ค่าบำรุงทีม ๔ ทีม   ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๒. ค่าของรางวัล       ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นันทนาการและ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      ๑,๕๐๐ 
๔. ค่าอาหาร ๒๐๐ นาย ๑ มื้อ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๕๑,๑๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๕๑,๑๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๕๑,๑๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๕๑,๑๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๕๑,๑๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๕๑,๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๕๕,๐๐๐ 
  

- ๗๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๖. โครงการยกย่องเชิดชู ครู/ผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๗  บริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  
ให้มีจำนวนที่เหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มเข็มทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
ลักษณะโครงการ     โครงการประจำ ทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 กศษ.รร.ชุมพลฯ ได้เห็นความสำคัญ เรื่องการยกย่องครู/ผช.ครู ที่ทำการสอนในแต่ละปีการศึกษา     
จึงเห็นสมควรให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครู/ผช.ครู ดีเด่นประจำปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก 
ความอุตสาหะ ความตรงต่อเวลา และมีจริยธรรมที่ดี ในการให้ความรู้ ความเอาใจใส่ดูแล  ต่อ นรจ.รร.ชุมพลฯ  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ ครูและ ผช.ครู ได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย  
 มีการมอบประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/๒ นาย (ครู/ผช.ครู) 
ขั้นตอนดำเนินงาน  
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒.  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาครู/ผช.ครู ดีเด่น 
 ๓. แผนกต่างๆส่งรายชื่อเสนอ 
            ๔. ประชุมพิจารณา ครู/ผช.ครู ดีเด่น 
 ๕. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ครู/ผช.ครู 
 ๖. ประเมินและรายงานผล 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มี.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู/ ผช.ครู 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
 ครู / ผช.ครู ได้รับการยกย่องทุกปีการศึกษา 

- ๗๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการยกย่อง
เชิดชู ครู/ผช.ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

มี.ค. 
และ 
ต.ค. 

      

รวม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง ประกาศเกียรติคุณ ครู/ผช.ครูประจำปีการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
 คชจ. 

ต่อหัว 
งป. 

(บาท) 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๖,๐๐๐) 

 ค่าโลห์ประกาศ ๒ คน   ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่     ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๙,๐๐๐) 

 ค่าเงินรางวัล ๒ คน   ๔,๕๐๐ ๙,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ๑๕,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๕,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๕,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๕,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๕,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๗๕,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๗. โครงการประเมินทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา 

แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้านทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน สนามฝึก ห้องสมุด เครื่องช่วยการศึกษาต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้ เพียงพออยู่เสมอ รวมทั้งมีการนำ
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยผลิตกำลังพลชั้นประทวนให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ การที่จะ
ผลิตกำลังพลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับหน่วยต่างๆ นั้น หน่วยที่ผลิตต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบ
กัน เช่น การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เครื่องช่วยการศึกษา อุปกรณ์การฝึกวิชาต่าง ๆ อาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นต้น การที่จะทราบได้ว่ามีสิ่งใดไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน หรือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  จึงจัดให้มีการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ขึ้นมา เพื่อจะได้
ทราบปัญหาต่างๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับทรัพยากรการเรียนรู้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนจ่าได้รับกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
 ๓. เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนและครูที่ประเมินความพึงพอใจ(ด้านความเพียงพอ)ของทรัพยากรการ
เรียนรู้ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด   ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลประเมินความพึงพอใจ(ด้านความพร้อม)ของทรัพยากรการเรียนรู้ 
> ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ 
 ๓. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผลประเมินความพึงพอใจ(ในภาพรวม)ต่อทรัพยากรการเรียนรู้ > ๓.๕๑ 
ต่อจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑.  ขออนุมัติโครงการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้  
 ๒. จัดทำ แจกจ่าย และรวบรวมแบบประเมิน 
 ๓. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 
 ๔. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ย. - ม.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้สอน และ นรจ. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบประเมิน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษา (กลุ่มงานที่ ๓)  
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจทรัพยากรการเรียนรู้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๒๘. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน        
ที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน       
โดยมีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ  มีการบริหาร    
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน ผู้บริหาร ครู  และผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นป.ปส.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
หลักการและเหตุผล 
  ยาเสพติดนับเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแพร่ระบาดเขา้สู่
กลุ่มคนในสังคมได้ทุกระดับชั้น  โดยใช้ความอ่อนแอของระบบต่างๆ ในสังคมได้แก่ ระบบในครอบครัวและ
ระบบการศึกษาประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กลุ ่มเด็ก เยาวชนและสื ่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ทำให้ขาด
จริยธรรมคุณธรรมต่อตนเองครอบครัวและส่วนรวม  ตลอดจนทำให้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  ทั้งนี้กิจก รรม
ด้านกีฬานับได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงความสามัคคีและความสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงทำให้ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หมกมุ่นกับอบายมุขต่างๆ และห่างไกลยาเสพติด 
           การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมให้ได้ผล จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ตลอดจนมีแนวทางในการบูรณาการในการแก้ปัญหาระดับ
พ้ืนที่ โดยกำหนดกระบวนการ กระตุ้นสร้างจิตสำนึกของบุคคลในครอบครัว จัดกิจกรรมกีฬา    ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มารยาทที่กำหนดไว้ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับกับการทำกิจกรรม 
เช่นเดียวกันกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          นป.ปส.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่หน่ วย 
โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการและบ้านพักอาศัย ชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  ตาม
แผนงานป้องกันยาเสพติด โดยเน้นการจัดกีฬาเพ่ือป้องกันมิให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด  
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อสร้างให้ข้าราชการ นักเรียนจ่า ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวรวมทั้งทหารกอง
ประจำการใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการดำเนินชีวิตที่
ถูกต้องตามหลักเหตุผล โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว อันจะเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
  

- ๗๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. คัดเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสม ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมและทุกคนสามารถร่วมเล่นด้วยกันมากที่สุด 
 ๒. กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมกีฬา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน ณ สนามกีฬา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (โรงพลศึกษา ๑, ๒) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  กำลังพลและครอบครัว 
งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕        จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖      จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท  
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗      จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท  
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘      จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นป.ปส.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
 ๒. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ข้าราชการ นักเร ียนจ่า ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว               
ในพ้ืนที่หน่วยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติด 
 ๒. สามารถสร้างแนวร่วมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสอดส่องดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยา
เสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 
 ๓. เกิดความรักสามัคคีระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆทุกเพศทุกวัย 
 ๔. ลดปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นต้น 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

พ.ค.-
เม.ย. 

      

รวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

- ๘๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 
ครั้ง,มื้อ,

ชม. 

คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๓๐,๐๐๐) 
๑. ค่าตอบแทน จนท.      ๑๐,๐๐๐ 
๒. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม      ๑๒,๐๐๐ 
๓. ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง      ๘,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๓๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๓๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๓๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๓๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

  

- ๘๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๒๙. โครงการบรรยายการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน       
ที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน       
โดยมีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ  มีการบริหาร    
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน ผู้บริหาร ครู  และผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กพ.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ไม่ทำการทุจริตต่อหน้าที่ และมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักประมวลจริยธรรม สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน รวมถึงมี
ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้ นรจ. ชั้นปีที่ ๒ มีค่านิยมและจิตสำนึกในการซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  เพ่ือให้ นรจ. ชั้นปีที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 มีจำนวน นรจ. ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฟังการบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน    
 ๑. กำหนดวันสำหรับจัดการบรรยาย 
 ๒. ติดต่อนัดหมายวิทยากร 
 ๓. จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์สนับสนุนการบรรยาย 
 ๔. รายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. ของทุกปี   
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ. ชั้นปีที่ ๒ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    จำนวน  ๑,๒๐๐ บาท 
 ๒. ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  จำนวน  ๒,๗๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กพ.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล จำนวน นรจ. ชั้นปีที่ ๒ ที่เข้ารับการฟังบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นรจ. มีความสำนึกในการปฏิบัติราชการ ไม่ทำการทุจริตต่อหน้าที่ และมีความรู้ สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน รวมถึงมีความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ๘๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
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๓๐. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานที่ ๒ การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน        
ที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน       
โดยมีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความต้องการของกองทัพเรือ  มีการบริหาร    
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน ผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กพร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
                รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่ผลิตนายทหารประทวนให้แก่กองทัพเรือ ขึ้นตรง
ต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึก อบรม และปกครองนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อเป็น
นายทหารทวนชั้นจ่า โดยจัดการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพทหารเรือและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม จึง
ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็น
จำนวนมาก ดังจะเห็นได้ในอดีต แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนน้อยลง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความ
สมดุลเพ่ิมมากข้ึน   
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 ๒. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับ 
ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๓. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ๑.  แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงานดำเนินฝ่ายต่างๆ แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการ
เตรียมแผนงานและประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๒. ขออนุมัติโครงการ (ให้บรรจุรูปแบบของกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม) 
 ๓.  ดำเนินงานตามโครงการ 
 ๔. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๕. รายงานผลโครงการ  

- ๘๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ นักเรียนจ่า และหน่วยงานต่างๆ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กพร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
การประเมินผล 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ 
  

- ๘๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๑. โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี เสนอหน่วยต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยได้นำแนวทางการดำเนินงานของ ยศ.ทร. กองทัพและ สมศ.มาใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. และ
กองทัพ  และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและกำลังพล
ภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี จากผลความสำเร็จดังกล่าวจะรับรู้จำกัดอยู่ภายในวงแคบเฉพาะผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่แพร่หลายขยายผลไปสู่ข้าราชการทั่วไปและ นรจ.  
 จากสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ
ต่อไป เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งผู้เรียน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา อีกทั้งการปรับเปลี ่ยน
มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ตามวงรอบการประเมินในแต่ละครั้ง  มีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันไป จึงมีแนวความคิดที่จะจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมให้กับข้าราชการทุกระดับและ นรจ. เพ่ือสร้างมุมมองทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นทีม และในขณะเดียวกันเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้กำลังพลได้รับทราบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกำลังพลทั้งหมด  
 ๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานการทำงานเป็นทีมข้ึนภายในหน่วย  
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนครู/ผช.ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนคร/ูผช.ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่โยกย้ายมาใหม่ในห้วงเดือน ต.ค. 
 ๒. จัดบรรยายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับกำลังพลทั้งหมด    
 ๓. สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรม หลังการจัดอบรม/บรรยาย 
 ๔. รายงานผลการอบรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน    
 บรรยายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับกำลังพลทั้งหมดในเดือน ต.ค. - ธ.ค.  
สถานที่ดำเนินงาน    
 ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓  
ผู้เข้าร่วมโครงการ    
 กำลังพล รร.ชุมพลฯ ทั้งหมด   
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๒๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย  
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน  ๒๕,๑๖๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๒๕,๑๖๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๒๕,๑๖๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๒๕,๑๖๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๒๕,๑๖๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 สน.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
การประเมินผล    
 ประเมินผลด้วยการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรม หลังการจัดอบรม/บรรยาย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑. กำลังพลทั้งหมดได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เกิดทัศนคติที่ดีต่องานประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 ๒. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทำให้งานประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา งป. 

(บาท) 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

จัดบรรยายงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับ
กำลังพลทั้งหมด 

พ.ย.       

รวม ๒๕,๑๖๐ ๒๕,๑๖๐ ๒๕,๑๖๐ ๒๕,๑๖๐ ๒๕,๑๖๐ ๑๒๕,๘๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๕,๑๖๐) 
๑. ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร ๒  นาย -  ๒,๔๐๐ ๔,๘๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐๙ นาย ๑ มื้อ ๔๐ ๒๐,๓๖๐ 
        

รวมค่าใช้จ่าย (๒๕,๑๖๐) 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๕,๑๖๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๕,๑๖๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๕,๑๖๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๕,๑๖๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๕,๑๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๘๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๓๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปและจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานประจำปี เพื่อแสดงประสิทธิภาพของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งการที่จะทำให้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบและสำเร็จตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่
กำหนด  จึงจำเป็นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา  
ที่มา  ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โดยกองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ   
วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
 ๓. เพื ่อรองรับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบห้า (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. มีการสรุปผลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ครั ้ง/ปี
การศึกษา 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  

- ๘๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
ประกอบแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
 ๒. ประชุมเชิงสัมมนา รับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ประกอบแผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
 ๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และสรุปโครงการ/กิจกรรม ประกอบแผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนำเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน หว้งเดือน เม.ย.ของทุกปี              
สถานที่ดำเนินงาน    ห้องประชุม บก.ฯ ชั้น ๓  
ผู้ร่วมโครงการ  
 ๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษาฯ และคณะทำงานตัวบ่งชี้ 
 ๓. หน.แผนกต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย   
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕   จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
การประเมินผล    
 ประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 ๑. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้รับทราบผลการดำเนินงานและข้อมูล  สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
 ๒. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. กำลังพลมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักและกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 

- ๘๙ - 
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ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม ห้วงเวลา ปีการศึกษา   งป. 

(บาท) 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการสรุปผลและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เม.ย.       

รวม  ๑๖,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลและจัดทำ 
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๖,๐๐๐) 
๑. อาหารกลางวัน ๕๐ นาย ๒ มื้อ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ นาย ๔ มื้อ ๓๐ ๖,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
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๓๓. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี เสนอหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ในส่วนของ รร.ชุม
พลฯ ยศ.ทร. ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report หรือ SAR) เป็นรายงานที่
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่เป็น
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และมีสิ่งใดที่ควรจะเพิ่มเติมเสริมให้ดียิ ่งขึ้น ซึ่งจะนำเสนอ ยศ.ทร. เพื่อ ทราบ ไป
ตามลำดับชั้น และจัดทำสำเนาแจกจ่ายให้ผู ้เกี ่ยวข้องในโรงเรียน ได้แก่ หน่วยงาน คณะกรรมการต่าง ๆ 
บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
ที่มา มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยกองประกันคุณภาพ
การศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี เสนอต่อหน่วยต้นสังกัด 
 ๒.  เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านของโรงเรียน  
 ๓. เพื ่อรองรับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
 ๔. เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report หรือ SAR) ส่งให้
หน่วยต้นสังกัด และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เพ่ือรายงานกระทรวงกลาโหม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. มีการประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ตั้งโดยสถานศึกษา)  
 ๒. จัดการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ ควบคุม
คุณภาพการศึกษาฯ 
 ๓. จัดทำเอกสารและแจกจ่าย 
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ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ก.ค. – ส.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน    ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษาฯ และคณะทำงานประเด็นการประเมิน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย     
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๓๕,๒๐๐ บาท   
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕   จำนวน  ๓๕,๒๐๐ บาท  
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๓๕,๒๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๓๕,๒๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๓๕,๒๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 สน.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
การประเมินผล    
 ประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 หน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์
ประเมินคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะ พร้อมนำผลย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา และพัฒนา
เสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงกาประเมิน
คุณภาพภายใน 
รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

ก.ค.-
ส.ค. 

      

รวม ๓๕,๒๐๐ ๓๕,๒๐๐ ๓๕,๒๐๐ ๓๕,๒๐๐ ๓๕,๒๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ 
 
 

  

- ๙๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๓๕,๒๐๐) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔ นาย ๑๒ ขม. ๔๐๐ ๑๙,๒๐๐ 
๒. อาหารกลางวัน ๕๐ นาย ๒ มื้อ ๑๐๐     ๑๐,๐๐๐ 
๓. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ นาย ๔ ครั้ง ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๕,๒๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๓๕,๒๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๓๕,๒๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๓๕,๒๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๓๕,๒๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๓๕,๒๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๖,๐๐๐ 
 

 
  

- ๙๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๔. โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี เสนอหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ในส่วนของ รร.ชุม
พลฯ ยศ.ทร. ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report หรือ SAR) เป็นรายงานที่
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินตนเอง ว่ามีสิ่งใดที่เป็น
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และมีสิ่งใดที่ควรจะเพิ่มเติมเสริมให้ดียิ ่งขึ้น ซึ่งจะนำเสนอ ยศ.ทร. เพื่อ ทราบ ไป
ตามลำดับชั้น และจัดทำสำเนาแจกจ่ายให้ผู ้เกี ่ยวข้องในโรงเรียน ได้แก่ หน่วยงาน คณะกรรมการต่าง ๆ 
บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
ที่มา 
 ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โดยกองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี เสนอต่อหน่วยต้นสังกัด 
 ๒.  เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านของโรงเรียน  
 ๓. เพื ่อรองรับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศกึษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบห้า (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
 ๔. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และเสนอหน่วยต้นสังกัด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 มีการประชุมการประเมินตนเอง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา  
  

- ๙๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษาฯ 
 ๒. จัดการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ 
ควบคุมคุณภาพการศึกษาฯ 
 ๓. จัดทำเอกสารและแจกจ่าย 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน ก.ค. - ส.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน    ห้องประชุม บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ชั้น ๓  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
 ๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษาฯ และคณะทำงานตัวบ่งชี้ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย     
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๒๔,๐๐๐ บาท   
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕   จำนวน  ๒๔,๐๐๐ บาท   
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
   ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สน.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
การประเมินผล    
 ประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 หน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์
ประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะ พร้อมนำผลย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา และพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการจัดทำ
รายงานการ

ประเมินตนเอง 
รร.ชุมพลฯ 

ก.ค. 
-  

ส.ค. 

      

รวม ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

- ๙๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑        
๑. อาหารกลางวัน ๕๐ นาย ๓ มื้อ ๑๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ นาย ๖ มื้อ ๓๐ ๙,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๔,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐ 
 

- ๙๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๓๕. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สน.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
หลักการและเหตุผล  
 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที ่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งนี้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป ็นส ่วนหนึ ่งของการบร ิหารการศึกษา ซ ึ ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลที ่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น 
ฐานข้อมูลครู ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลด้านการศึกษา และฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ของทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนจ่าต่อไป 
       ดังนั้น สำนักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.จึงจัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็น
องค์กรชั้นนำในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มีฐานข้อมูลรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
  ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ   
 ๒. รวบรวมข้อมูล  
 ๓. จัดทำฐานข้อมูล  
 ๔. เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย. ของทุกปี 
  

- ๙๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

สถานที่ดำเนินงาน สน.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ - 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สน.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินโครงการโดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มีฐานข้อมูลข้อมูลมีงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถรองรับการตรวจและ
ประเมินผล จาก ยศ.ทร. ผ่านเว็บไซด์ของ รร.ชุมพลฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และข้อมูลมีความทันสมัย 

 
 
 
 
 

  

- ๙๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๖. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์ความรักชาติ 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทย
มาช้านาน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์  
จึงเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิด ของความรัก  
ความสามัคคี รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในทุกมิติ ทุกด้านและเป็นรากฐาน  
ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง สืบมาจนถึงปัจจุบัน การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ คือเป็นหน้าที่  
ของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการที่มีบทบาทในการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป   
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที ่ทำหน้าที ่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหาร  
ชั้นประทวน เพื่อไปปฏิบัติราชการใน ทร. เพื่อปกป้องประเทศชาติ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกัน
ปกป้องประเทศชาติ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดทำกิจกรรม             
ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้ออุดมการณ์ความรักชาติ   
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝัง นรจ. ให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นทหารเรือที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   

๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม  
กิจกรรมทั้งหมด    ค่าเป้าหมาย  : > ร้อยละ ๘๐  
  

- ๙๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. กำหนดรูปแบบ 
 ๒. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ห้วงเดือน ก.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ปีละ ๑,๑๕๐ x ๕ = ๕,๗๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล    
 ๑. ประเมินผลจากจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๑. นรจ.มีจิตสำนึกในอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. นรจ.มีจิตสำนึกในการเป็นทหารเรือที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา 

ปีการศึกษา งบประมาณ 
(บาท) ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

โครงการอุดมการณ์ความรักชาติ ก.ค. – ม.ค. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
รวม  ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๕,๗๕๐ 

 
  

- ๑๐๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอุดมการณ์ความรักชาติ 
ที ่ รายการ จำนวน (นาย) จำนวนครั้ง/มื้อ ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ (บาท) 
 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท/ชม. ๒ ชม. ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากรและ 

ผู้บริหาร  
๓๕ บาท/คน ๑๐ บาท ๓๕๐ ๓๕๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๑,๑๕๐ 

รวม ๕,๗๕๐ 
 

  

- ๑๐๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๗. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทย
มาช้านาน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์  
จึงเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิด ของความรัก  
ความสามัคคี รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในทุกมิติ ทุกด้านและเป็นรากฐาน  
ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง สืบมาจนถึงปัจจุบัน การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ คือเป็นหน้าที่  
ของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการที่มีบทบาทในการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป   
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที ่ทำหน้าที ่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหาร 
ชั้นประทวน เพื่อไปปฏิบัติราชการใน ทร. เพื่อปกป้องประเทศชาติ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกัน
ปกป้องประเทศชาติ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดทำโครงการ  
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึก นรจ. ให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ สามารถประยุกต์  
ใช้ในการดำเนินชีวิตตนเอง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
  ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 

- ๑๐๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. กำหนดรูปแบบ 
 ๒. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน ก.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ปีละ ๑,๑๕๐ x ๕ = ๕,๗๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล    
 ๑. ประเมินจากจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑. นักเรียนมีจิตสำนึกในความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๓. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตตนเอง 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา งบประมาณ 

(บาท) ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 
โครงการความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก.ค. – ม.ค. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

รวม  ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๕,๗๕๐ 
 

  

- ๑๐๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ที ่ รายการ จำนวน (นาย) จำนวนครั้ง/มื้อ ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ (บาท) 
 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท/ชม. ๒ ชม. ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากรและ 

ผู้บริหาร  
๓๕ บาท/คน ๑๐ บาท ๓๕๐ ๓๕๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๑,๑๕๐ 
 รวม ๕,๗๕๐ 

   
 

  

- ๑๐๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๘. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทย
มาช้านาน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์  
จึงเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก  
ความสามัคคี รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในทุกมิติ ทุ กด้านและเป็นรากฐาน 
ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง สืบมาจนถึงปัจจุบัน การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ คือเป็นหน้าที่  
ของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการที่มีบทบาทในการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป   
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที ่ทำหน้าที ่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหาร  
ชั้นประทวน เพื่อไปปฏิบัติราชการใน ทร. เพื่อปกป้องประเทศชาติ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกัน
ปกป้องประเทศชาติ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดทำโครงการ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย   
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เป็นการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. กำหนดรูปแบบ 
 ๒. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

- ๑๐๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน  ห้วงเดือน ก.ค. – ม.ค. ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ปีละ ๑,๑๕๐ x ๕ = ๕,๗๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล   ๑. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
    ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นการ
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา งบประมาณ 

(บาท) ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 
โครงการการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ก.ค. – ม.ค. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

รวม  ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๕,๗๕๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ที ่ รายการ จำนวน (นาย) จำนวนครั้ง/มื้อ ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ (บาท) 
 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท/ชม. ๒ ชม. ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากรและ 

ผู้บริหาร  
๓๕ บาท/คน ๑๐ บาท ๓๕๐ ๓๕๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๑,๑๕๐ 
   รวม ๕,๗๕๐ 

- ๑๐๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๓๙. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการให้
การศึกษาและอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นต้น นอกเหนือจากการให้ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพทหารเรือแล้ว 
การปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนักเรียนจ่าให้เป็นกำลังพล   
ของกองทัพเรือท่ีมีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช        
ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั ่งยืน 
การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างการเรียนรู ้และสร้างแรงจูงใจ เพื ่อนำไปประยุกต์ใช้                
ในชีวิตประจำวัน 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   

๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐   
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๓. จัดข้าราชการ และ นรจ. เข้ามีส่วนร่วมในโครงการ 
 ๔. ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
 ๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

- ๑๐๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน       
 ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ๒. ศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ข้าราชการ และ นรจ.  
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐.-บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๖,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการ และ นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนำความรู้ตามโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ 
ศึกษาดูงาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ค. 
– 

เม.ย. 

      

รวม ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๐๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๖,๐๐๐) 
 ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร   ๓  ครั้ง ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๖,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๐๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๐. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่องทุกปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

หลักการและเหตุผล   
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการให้การศึกษา
และอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้พื ้นฐาน     
เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นต้น นอกเหนือจากการให้ความรู ้พื ้นฐานทางวิชาชีพทหารเรือแล้ว          
การปลูกฝังจิตสำนึกด้านเกษตรพอเพียง โดยจัดกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ถือเป็น
ส่วนสำคัญในการสร้างนักเรียนจ่าให้เป็นกำลังพลของกองทัพเรือที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพเรือและประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 ๒. เพื่อปลูกฝังความเป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพเรือและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐  
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติกิจกรรม 
 ๒. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ห้วงเดือน  มิ.ย. – ธ.ค. (ดำเนินงานต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อๆไป) 

สถานที่ดำเนินงาน   อาคารเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

- ๑๑๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ปีละ ๑,๑๕๐ x ๕ = ๕,๗๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๑๕๐ บาท 
การประเมินผล   

 ๑. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 ๒. นักเรียนเป็นข้าราชการที่ดีของกองทัพเรือและประเทศชาติเมื่อสำเร็จการศึกษา 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา 

ปีการศึกษา งบประมาณ 
(บาท) ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง 
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

ก.ค. – ม.ค. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

รวม  ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๕,๗๕๐ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับทักษะยุทธศาสตรฺ์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 

ที ่ รายการ จำนวน (นาย) จำนวนครั้ง/มื้อ ค่าใช้จ่าย/หัว งบประมาณ (บาท) 
 ค่าใช้จ่าย กลุ่ม ๑     

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท/ชม. ๒ ชม. ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากรและ 

ผู้บริหาร  
๓๕ บาท/คน ๑๐ บาท ๓๕๐ ๓๕๐ 

   รวมค่าใช้จ่าย ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๔ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๕ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๖ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๗ ๑,๑๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายปี ๖๘ ๑,๑๕๐ 
 รวม ๕,๗๕๐ 

- ๑๑๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๑. โครงการเกษตรพอเพียง 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการให้
การศึกษาและอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นต้น นอกเหนือจากการให้ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพทหารเรือแล้ว  
การปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนักเรียนจ่าให้เป็นกำลังพล 
ของกองทัพเรือท่ีมีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 เศรษฐกจิพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การดำเนินโครงการที่จัดขึ้นเป็น
การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการมีส่วนร่วม กล่าวคือให้ นรจ. มีส่วนในการคิด ในการทำ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้นั้นๆ ไปสู่บุคคลในสังคม ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกผ่านประสบการณ์ตรง 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ รู้จักคิด รู้จักวางแผน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. จัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือทำโครงการ  
 ๒. ขออนุมัติโครงการ 
 ๓. ดำเนินโครงการตามที่กำหนด 
 ๔. ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
 ๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
  

- ๑๑๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค.- เม.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน   พ้ืนที่บริเวณภาค ๑ – ๖ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  นรจ.ทั้งหมด 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ (หกแสนบาทถ้วน) 
  ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔   จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ข้าราชการ และ นรจ.รร.ชุมพลฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ข้าราชการ และ นรจ.รร.ชุมพลฯ สามารถนำความรู้ตามโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ 
เกษตรพอเพียง 

พ.ค. 
- 

เม.ย. 

      

รวม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๑๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๒. โครงการบริจาคโลหิต 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการให้การศึกษา
และอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้พื ้นฐาน       
เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทหารเรือที่มีคุณภาพ นอกเหนือ    
จากการให้ความรู ้พ ื ้นฐานทางวิชาชีพทหารเร ือที ่จำเป็นแล้ว รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ยั งปลูกฝังค่าน ิยม             
สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหาร ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการให้ การเสียสละ บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความมีน้ำใจ เป็นสุภาพบุรุษ พร้อมอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดีงาม มีอุดมการณ์มุ่งม่ันที่จะพัฒนาประเทศและกองทัพเรือ  
วัตถุประสงค ์  

๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน   
 ๒. เพื่อให้ นรจ. ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละ มีจิตใจอันดีงาม แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. จำนวนครั้งในการบริจาคโลหิตในปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย : > ๓ ครั้ง 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 
 ๒. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ดำเนินการบริจาคโลหิต 
 ๔. ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
 ๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ  
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน มิ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. / รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นักเรียนจ่าและข้าราชการ      

- ๑๑๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   ไม่มี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.กนร.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
  ๑. ประเมินผลจากจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. นรจ. มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน   
 ๒. นรจ. ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละ มีจิตใจอันดีงาม และแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ 

 
 

  

- ๑๑๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๓. โครงการ ชุมพลอาสา พัฒนาชุมชน 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการให้การศึกษา
และอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้พื ้นฐาน      
เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในขั้นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทหารเรือที่มีคุณภาพ นอกเหนือ    
จากการให้ความรู ้พ ื ้นฐานทางวิชาชีพทหารเรือที ่จำเป็นแล้ว รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ยังปลูกฝังค่าน ิยม              
สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหาร ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการให้ การเสียสละ บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความมีน้ำใจ เป็นสุภาพบุรุษ พร้อมอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดีงาม มีอุดมการณ์มุ่งม่ันที่จะพัฒนาประเทศและกองทัพเรือ  
วัตถุประสงค ์  

๑. เพื่อสร้างนิสัย อุปนิสัยด้านความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันเป็นคุณสมบัติของคนดี 
 ๒. เพื่อให้ นรจ. ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละต่อส่วนรวมและสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังความรักความสามัคคีแก่ นรจ. ในการร่วมมือกันกำหนดแผนงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม 
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ 
 ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๓. สำรวจสถานที่ท่ีจะจัดกิจกรรมเพ่ือกำหนดเนื้องาน และกำหนดห้วงเวลาดำเนินกิจกรรม 
 ๔. รับสมัคร นรจ. จิตอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ๕. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๖. ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม 
 ๗. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

- ๑๑๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน มิ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน   
 ๑. วัด โรงเรียน ในพ้ืนที่สัตหีบ 
 ๒. ชุมชนทรายแก้ว 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นักเรียนทั้งหมด      
งบประมาณค่าใช้จ่าย  - ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน     ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.กนร.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
  ๑. ประเมินผลจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. นรจ. มีนิสัย อุปนิสัยด้านความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันเป็นคุณสมบัติของคนดี 

 ๒. นรจ. ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละต่อส่วนรวมและสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
 ๓. นรจ. มีความรัก มีความสามัคคี มีการร่วมมือกันกำหนดแผนงานในการทำงานเป็นทีม มีความเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ 
ชุมพลอาสา 
พัฒนาชุมชน 

พ.ค. 
– 

เม.ย. 

      

รวม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๑๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ชุมพลอาสา พัฒนาชุมชน 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๖,๐๐๐) 
๑. ค่าป้ายโครงการ/กิจกรรม      ๕๐๐ 
๒. ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมโครงการ      ๕,๕๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๑๔,๐๐๐) 

๓. 
ค่าจัดซื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษา
อุปกรณ์/เครื่องมือ      ๑๔,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
  

- ๑๑๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๔. โครงการบรรพชาสามเณร 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่ทำหน้าที่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหารชั้น
ประทวน เพ่ือไปปฏิบัติราชการใน ทร. และปกป้องประเทศชาติ  ดังนั้น นรจ.จำเป็นต้องมีสุขภาพกายเเละจิตใจ
ที่เข้มแข็งและมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม อีกทั้งมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา 
ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่ นรจ.ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน 
และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับ นรจ.    
 ๒. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ นรจ. ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน และ
สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชัน้ปีที่ ๒ (ศาสนาพุทธ) ที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวน นรจ.ชัน้ปีที่ ๒ 
(ศาสนาพุทธ) ทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐   
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
  ๑. ประสานวัดในการบรรพชาสามเณร 
  ๒. ก่อนวันพิธ ี ซ ักซ้อมพิธ ีบรรพชาสามเณรและแนะนำข้อปฏิบัต ิในระหว่างบรรพชา โดย            
พระวิทยากร   
  ๓. จัดพิธีปลงผมและปฐมนิเทศ นรจ.  
  ๔. บรรพชาสามเณร ณ วัดที่ได้จัดหา 
  ๕. ประเมินความพึงพอใจ 

- ๑๑๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มี.ค. - เม.ย.ของทุกปี  
สถานที่ดำเนินงาน       วัดในพ้ืนที่ จว.ชลบุรี/จว.ระยอง หรือตามท่ีพิจารณาความเหมาะสม 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
  ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. จำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่รว่มโครงการ ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด 
 ๒. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นรจ.มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม   
 ๒.  นรจ.มีทัศนคติที่ดีและเมื่อสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุข  

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  
โครงการ 
บรรพชา
สามเณร 

มี.ค. 
- 

เม.ย. 

      

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๒๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณร 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๘๖,๐๐๐) 
๑. ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร      ๓๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด      ๔,๐๐๐ 
๓. ค่าอาหารในระหว่างการฝึกอบรม*      ๓๖,๐๐๐ 
๔. ค่าบำรุงสถานที่/ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า      ๑๖,๐๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๑๔,๐๐๐) 

๕. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น      ๑๔,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- ๑๒๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๔๕. โครงการศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพของ นรจ. 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้มี การจัดประชุมเชิง
สัมมนา พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไป
แล้ว ยังไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
วิชาชีพทหารเรืออยู่ในระดับค่อนข้างปานกลาง เนื่องจาก นรจ.มีโอกาสน้อยในการสัมผัสเครื่องมือ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ ทั้งนี้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ได้รับจัดสรรงบประมาณจำกัดในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์
ดังกล่าว จากการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.จึงมีแนวความคิดที่จะให้ นรจ.ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและทักษะความชำนาญภาคปฏิบัติเพ่ิมเติม
จากการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงเสนอโครงการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ/ศึกษาดูงานของ นรจ. เพื่อให้ 
นรจ.ได้เรียนรู้ประสบการณ์และวิทยาการสมัยใหม่จากภายนอก ช่วยให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.ชุม
พลฯ ยศ.ทร.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตได้ด้วย 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ นรจ.มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เพื่อให้ นรจ.มีวิสัยทัศน์ที่กว้างข้ึน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๖๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
  

- ๑๒๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๑. ขั้นเตรียมการ ดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดหาสถานที่ในการศึกษาดูงานที่

เหมาะสม และกำหนดห้วงเวลาศึกษาดูงานภายในหน่วยกองทัพเรือ และภายนอกหน่วยกองทัพเรือ 
๒. ขั้นดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มี

ความประสงค์จะไปดูงาน จัดหาพาหนะ และขออนุมัติดำเนินการ 
๓. ขั้นสรปุผล ประเมินผลการไปศึกษาดูงาน สรปุผลการประเมินตามโครงการ และนำผลไปปรับปรุงแก้ไข 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
๑. ห้วงเดือน ต.ค. – ก.ย. ของทุกปี ก่อนทำการฝึกปฏิบัติงานจริง 
๒. ห้วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาชีพ 

สถานที่ดำเนินงาน 
๑. หน่วยงานภายในกองทัพเรือ 
๒. หน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปทีี่ ๒ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ประเมินผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ สอบถามความคิดเห็นของผู้ไปศึกษาดูงาน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นรจ.มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการเมื่อสำเร็จ
การศึกษา และเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ 
  

- ๑๒๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์วิชาชีพ/
ศึกษาดูงานของ นรจ. 

ต.ค. 
- 

ก.ย. 

      

รวม ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ/ศึกษาดูงานของ นรจ. 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๒,๐๐๐) 
๑. เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ/ศึกษาดู

งานของ นรจ. 
     ๑๒,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
  

- ๑๒๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๖. โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศน์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะเป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารประทวน
ชั้นจ่า ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพทหารเรือ” ในปัจจุบัน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค-เหล่า 
จะได้รับการฝึกวิชาชีพของ พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ ในหมวดวิชาการทหาร (วิชาการเรือปฏิบัติ) ซึ่งจะมี
หัวข้อการฝึกหัดศึกษาวิชาการเรือที่เสริมสร้างลักษณะความเป็นชาวเรือได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหัวข้อ เรื่อง 
วิธีการเป่าสัญญาณเพลงนกหวีดเรือ, วิธีการผูกเชือกเล็ก, วิธีการผูกเชือกใหญ่ วิธีการทิ้งดิ่งน้ำตื้น, และวิธีการ
ส่งดิ่งทราย  ซึ่ง นรจ.ทุกพรรค-เหล่า จะต้องนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้ทำการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล 
ประจำปีการศึกษาของทุกปี ตลอดจนให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับวิชาการเรือขั้นพ้ืนฐาน อันจะทำให้ นรจ.
ทุกพรรค-เหล่า นำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารประทวน และได้รับการบรรจุ
ตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาจาก       
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบฉบับเดียวกัน 
 เนื่องจากการเรียนการสอนตารางสอน โดยเฉพาะ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มิใช่พรรคนาวิน เหล่าทหาร
สามัญ, เหล่าทหารการปืน จะไม่ได้รับการบรรจุไว้ในตารางฝึกหัดศึกษาวิชาการเรือปฏิบัติ ทำให้ นรจ.        
พรรค-เหล่าอื ่น ยังมีความรู ้ความชำนาญไม่เพียงพอต่อความเป็นชาวเรือ  จึงได้จัดให้มีการฝึกฝนตนเอง        
แบบพี่สอนน้องขึ ้นในห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ นรจ.ทุกพรรค – เหล่า ได้รับการฝึกฝนตนเอง และเป็น        
การทบทวนความจำ เพ่ือให้มีความเป็นชาวเรือมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือเสริมทักษะวิชาการเรือปฏิบัติให้ นรจ.มีความเป็นชาวเรือมากยิ่งข้ึน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มผีลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐    

- ๑๒๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ๑. ขออนุมัติโครงการ 
  ๒. จัดกิจกรรมฝึกฝนวิชาการเรือปฏิบัติที่ภาคตนเองในลักษณะ “พี่สอนน้อง”   
  ๓. ประเมินผลการฝึกฝนวิชาการเรือปฏิบัติด้วยรูปแบบการจัดการแข่งขันความสามารถทางวิชา      
การเรือปฏิบัติ 
  ๔. รายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ห้วงเดือน ธ.ค. – ม.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน คลังการเรือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และกราบพัก นรจ.  
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ทั้งหมด 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผ.วิชาเดินเรือและการเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 แบบสังเกตการทดสอบก่อนและหลังการฝึกฝน 
ผลที่คาดว่าได้รับ 
 นรจ.มีทักษะวิชาชีพทหารเรือเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการเสริม
ทักษะวิชาการเรือ
ปฏิบัติ 

ธ.ค. 
- 

ม.ค. 

      

รวม ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๒๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทหารเรือ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๑๒,๐๐๐) 
๑. ค่าจัดซื้อ/ซ่อมทำอุปกรณ์การฝึกฝน      ๑๒,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๒,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

  

- ๑๒๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๗. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศน์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. “โรงเรียนชุมพลทหารเรือจะเป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารประทวน
ชั้นจ่า ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพทหารเรือ” ในปัจจุบันนักเรียนจ่าทุกพรรค-เหล่า จะได้รับการฝึกวิชาชีพ
ของพรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ ในหมวดวิชาการทหาร (วิชาการเรือปฏิบัติ) ซึ่งจะมีหัวข้อการฝึกหัดศึกษา
วิชาการเรือที่เสริมสร้างลักษณะความเป็นชาวเรือได้อย่างดีโดยเฉพาะในหัวข้อ เรื่อง วิธีการเป่าสัญญาณเพลง
นกหวีดเรือ วิธีการผูกเชือกเล็ก วิธีการผูกเชือกใหญ่ วิธีการทิ้งดิ่งน้ำตื้น และวิธีการส่งดิ่งทราย ซึ่งนักเรียนจ่าทุก
พรรค-เหล่า จะต้องนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ทำการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลประจำทุกปี ตลอดจนให้มี
ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับวิชาการเรือขั้นพื้นฐาน อันจะทำให้นักเรียนจ่าทุก พรรค -เหล่า นำไปใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารประทวนและได้รับการบรรจุตามหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ 
อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นแบบฉบับเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพทหารเรือ เพื่อให้นักเรียนจ่าทุก พรรค -เหล่า 
ได้ฝึกฝนตนเองและทบทวนความรู้วิชาชีพทหารเรือให้มีความเป็นชาวเรือมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค ์  
 ๑. เพื่อฝึกฝนให้มีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะวิชาชีพทหารเรือ ให้มีความเข้าใจและมั่นใจในการนำ
วิชาชีพของตนไปใช้ในการปฏิบัติราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา 
 ๒. เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญในวิชาการเรือปฏิบัติสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ
ทางใช้การในทะเล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐  
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
  

- ๑๒๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติกิจกรรม 
 ๒. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
 ๓. ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 
 ๔. รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน ก.พ. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน   บริเวณลานสวนสนามหน้า บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    นักเรียนทั้งหมด      
งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน  ๖๑,๗๕๐.๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน     ๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท  
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน     ๑๒,๓๕๐.๐๐  บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน     ๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน     ๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน     ๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.กนร.ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
  ๑. ประเมินผลจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะวิชาชีพทหารเรือ มีความเข้าใจและมั่นใจในการนำวิชาชีพ
ของตนไปใช้ในการปฏิบัติราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา 
 ๒. นักเรียนมีความชำนาญ มีความพร้อมในวิชาการเรือปฏิบัติ สำหรับใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้
การในทะเล 

 
 

  

- ๑๒๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๔๘. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี นรจ. 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้เกิดการปฏิร ูปการศึกษา มีการ     
เปลี่ยนแปลงการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ส่งเสริมให้ นรจ. ได้ออกกำลังกายด้วยการจัดประเภทกีฬาที่
หลากหลายให้ นรจ. เข้ารับการฝึกซ้อมตามความสามารถ พื้นฐาน หรือตามความสมัครใจ ซึ่งส่งผลให้ นรจ.      
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะการเล่นกีฬา  การจัดให้มีโครงการการแข่งขันกีฬาสีของ นรจ. 
จะเป็นการสนับสนุนแผนงานพัฒนาผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬาแก่ นรจ. รวมถึงเป็นการให้ผู้บังคับบัญชาและ นรจ. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความ
เข้าใจกัน ได้เรียนรู้อุปนิสัย ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพอันดี ที่จะเป็นประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชา  
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ นรจ. มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
 ๒.  เพ่ือให้ นรจ. มีทักษะในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ตามความถนัดของตน  
 ๓. เพ่ือคัดเลือก นรจ. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกองทัพเรือ/กีฬาราชนาวีได้ 
 ๔. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีของ นรจ. และเป็นการให้ผู้บังคับบัญชาและ นรจ. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน     
 ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดประเภทกีฬาในการแข่งขัน 
 ๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
 ๓. ดำเนินการแข่งขัน 
 ๔. ประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 ๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ห้วงเดือน มิ.ย. – ส.ค.ของทุกปี 

- ๑๓๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ทั้งหมด 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๙๑๔,๖๕๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๘๒,๙๓๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๑๘๒,๙๓๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๘๒,๙๓๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๘๒,๙๓๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๑๘๒,๙๓๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบในโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. นรจ. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 ๒. นรจ. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๓. นรจ. มีทักษะการเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการแข่งขัน
กีฬาสี นรจ.  

มิ.ย. 
– 

ส.ค. 

      

รวม 
 

๑๘๒,๙๓๐  ๑๘๒,๙๓๐  ๑๘๒,๙๓๐  ๑๘๒,๙๓๐  ๑๘๒,๙๓๐  ๙๑๔,๖๕๐ 
 

  

- ๑๓๑ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสี นรจ.  

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑๘๒,๙๓๐) 
 ค่าบำรุงทีมกีฬา ๖ ภาค     ๒๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 ค่าเครื่องดื่มผู้ร่วมพิธีเปิด - ปิด      ๒,๕๐๐ 
 ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน      ๒,๐๐๐ 
 ค่าเครื่องดื่มคณะกรรมการตัดสินฯ      ๖,๔๐๐ 
 ค่ารางวัลการแข่งขัน      ๑๗,๐๓๐ 
 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาฯ      ๒,๐๐๐ 
 ค่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      ๓,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๘๒,๙๓๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๘๒,๙๓๐  
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๘๒,๙๓๐  
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๘๒,๙๓๐  
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๘๒,๙๓๐  
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๘๒,๙๓๐  

รวมทั้งสิ้น  ๙๑๔,๖๕๐ 
 

 
 

- ๑๓๒ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

๔๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยม  
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จติสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 ปัจจุบันการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ดำเนินการโดย ยศ.ทร. เป็นการรับสมัคร
บุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  รวมถึงความ
แตกต่างกันทางจริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมของแต่ละภูมิภาค การที ่บุคคลดังกล่าวเข้ามาศึกษาที่         
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร จึงจำเป็นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จะต้องอบรมปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นทหาร เพื่อหล่อหลอมให้เป็นรูปแบบเดียวกันตามแนวทางของทหารอาชีพ  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาตามที่กองทัพกำหนด 
วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้ นรจ. มีค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม 
 ๒.  เพ่ือปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน    
 ๑. กำหนดรูปแบบ 
 ๒. ดำเนินงานตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๔. รายงานผลการดำเนินงาน 
  

- ๑๓๓ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน พ.ค. – เม.ย. ของทุกปี   
สถานที่ดำเนินงาน       รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ และ นรจ. 
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
  ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕,๘๓๔,๒๔๕ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ จำนวน  ๑,๑๖๖,๘๔๙ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ จำนวน  ๑,๑๖๖,๘๔๙ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน  ๑,๑๖๖,๘๔๙ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน  ๑,๑๖๖,๘๔๙ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน  ๑,๑๖๖,๘๔๙ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กนร.รร.ชุมพลฯ 
การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นรจ.มีค่านิยม จิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพเรือ และ 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตการรับราชการได้อย่างมีความสุข 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยม 

พ.ค. 
– 

เม.ย. 

      

รวม ๑,๑๖๖,๘๔๙ ๑,๑๖๖,๘๔๙ ๑,๑๖๖,๘๔๙ ๑,๑๖๖,๘๔๙ ๑,๑๖๖,๘๔๙ ๕,๘๓๔,๒๔๕ 
 

  

- ๑๓๔ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยม 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๑,๑๖๖,๘๔๙) 
๑. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ราตรีสองสมอ      ๑,๐๓๖,๙๙๔ 
๒. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ถวายสัตย์

ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล      ๑๐๑,๕๕๕ 
๓. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวียนเทียน      ๑๓,๓๐๐ 
๔. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม อบรมศีลธรรม

ประจำเดือน      ๑๕,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย (๑,๑๖๖,๘๔๙) 

รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑,๑๖๖,๘๔๙ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑,๑๖๖,๘๔๙ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑,๑๖๖,๘๔๙ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑,๑๖๖,๘๔๙ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑,๑๖๖,๘๔๙ 

รวมทั้งสิ้น  ๕,๘๓๔,๒๔๕ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓๕ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๕๐. กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา/บรรยายธรรม 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ   โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางที ่ทำหน้าที่ผลิต นรจ. ให้เป็นนายทหารชั้น
ประทวนเพื่อไปปฏิบัติราชการใน ทร. และปกป้องประเทศชาติ ดังนั้น นรจ. จำเป็นต้อ งมีสุขภาพกาย จิตใจ     
ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ และสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา ปลูกฝังและสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่ นรจ.  
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับ นรจ.    
 ๒. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่ นรจ. ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและชีวิตราชการได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีผลประเมินความพึงพอใจ > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน    
 ๑. ขออนุมัติกิจกรรม 
 ๒. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด 
 ๓. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน    ห้วงเดือน มิ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน   อาคารเรียนรวม กศษ.ฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ   นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
  

- ๑๓๖ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ๑,๗๐๐ บาท /ครั้ง  ประกอบด้วย 
  ๑. พุ่มดอกบัวประดับโต๊ะหมู่บูชา ๓ พุ่มๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๐๐ บาท 
  ๒. เงินบูชากัณฑ์เทศน์  จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท 
  ๓. เครื่องไทยธรรม  จำนวน  ๓๐๐ บาท 
  ๔. น้ำปานะถวายพระ  จำนวน  ๖๐ บาท 
  ๕. ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายพระประกอบกัณฑ์เทศน์ จำนวน ๔๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ อศจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลจากจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม     
 ๒. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันและชีวิตราชการ 

   
 

  

- ๑๓๗ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๕๑. กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
แผนงานที่ ๒     การบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมี  
จิตสาธารณะในการอุทิศและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.จัดขึ้นในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา “เพื่อสืบสาน
ว ัฒนธรรมที ่ด ีงามที ่ศ ิษย์พ ึงกระทำต่อคร ูและบุคลากรผู ้ ให ้ความร ู ้และอบรมสั ่งสอนให้เป ็นคนดี”  
โดยกำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือน มิ.ย.ของทุกปี สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของ นรจ.         
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ในด้านความผูกพันใกล้ชิดระหว่างศิษย์กับครู , ด้านความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อ        
ผู้มีพระคุณ ด้านความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์, ด้านความละเอียดอ่อนทางจิตใจ, และแฝงสาระที่เป็น
คติธรรมสอนใจมากมาย 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสืบสานด้านวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๒. เพ่ือให้ นรจ.ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูและผู้มีพระคุณ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ขึ้นเรื่องขออนุมัติจัดพิธีไหว้ครู 
๒. เมื่อ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อนุมัติแล้ว จัดทำหนังสือเรียนเชิญปูชนียบุคคลเพื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
๓. ผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ตามอนุมัติฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔. ประกอบพิธีไหว้ครู 
๕. สรุปประเมินผลโครงการฯ 
๖. รายงานผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน มิ.ย ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน อาคารเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ครู บุคลากรทางการศึกษา และปูชนียบุคคล  
  

- ๑๓๘ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕,๘๐๐  บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕,๘๐๐  บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕,๘๐๐  บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕,๘๐๐  บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕,๘๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล  ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีการส่งเสริมและสืบสานด้านวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๒. นรจ. เห็นความสำคัญถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูและผู้มีพระคุณ 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ 
พิธีไหว้ครู 

มิ.ย.       

รวม ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีไหว้ครู 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๕,๘๐๐) 
๑. ค่าดอกไม้ ธูป เทียน      ๑๔,๙๐๐ 
๒. ค่าเครื่องดื่มและผ้าเย็นผู้เข้าร่วมพิธี      ๗๐๐ 
๓. ค่าตกแต่งสถานที่      ๙,๙๐๐ 
๔. ค่าตัวอักษรประดับเวที      ๓๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๕,๘๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๕,๘๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๕,๘๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๕,๘๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๕,๘๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๕,๘๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๙,๐๐๐ 
 
  

- ๑๓๙ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

๕๒. โครงการเสริมสร้างบุคลากรและแนะแนวการศึกษา  
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กพร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล    
 ผู้สมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ มาจากนักเรียนสามัญและนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งหลายภาคส่วนยังไม่รับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนชุมพลทหาร และ
นักเรียนจ่าทหารเรือ หากมีการประชาสัมพันธ์หรือนำข้อมูลแพร่ไปยังภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง น่าจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเพ่ิมมากขึ้น 
 การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล กระทำได้หลายวิธี ปัจจุบันระบบการสื่อสารสารสนเทศ ถือว่า
เป็นช่องทางที่มีประโยชน์อย่างมาก แต่กระนั้นการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยตัวบุคลากรก็ยังคงเป็น
สื่อสำคัญ สามารถแสดงภาพลักษณ์ได้ชัดเจน ให้ความรู้สึกต่อผู้รับข้อมูลโดยตรง ซึ่งบุคลากรที่จะเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องมีคุณสมบัติและทักษะความสามารถเพียงพอ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด  
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมในการแนะแนวการศึกษาให้แก่ นรจ.  
 ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการแนะแนวการศึกษาให้แก่ นรจ. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย   
 มีการแนะแนวการศึกษาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ต่อสถาบันภายนอก อย่างน้อย ๑ แห่ง  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. รับสมัคร นรจ. เข้าร่วมโครงการ 
 ๓. คัดเลือก นรจ. ที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 ๔. ดำเนินการอบรม เสริมสร้างคุณลักษณะ พัฒนาศักยภาพและทักษะในการแนะแนวการศึกษา 
 ๕. ระบุกลุ่มเป้าหมายสถาบันที่จะไปแนะแนวการศึกษา หรือตามที่ ยศ.ทร. กำหนด 
 ๖. ดำเนินการแนะแนวการศึกษากลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 ๗. ประเมินความพึงพอใจสถาบันและผู้เข้ารับการแนะแนวการศึกษา 
 ๘. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   ห้วงเดือน ส.ค. – ม.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ. ที่สนใจและมีความเหมาะสม  

- ๑๔๐ - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
ห้วงระยะเวลา ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กพร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล   
 ๑. ประเมินคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมในการแนะแนวการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๒. ประเมินความพึงพอใจสถาบันและผู้เข้ารับการแนะแนวการศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. นรจ.ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่ความเหมาะสมในการแนะแนวการศึกษา 
 ๒. นรจ.ที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพและทักษะในการแนะแนวการศึกษา 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการเสริมสร้าง
บุคลากรแนะแนว

การศึกษา 

พ.ค. – 
เม.ย. 

      

รวม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

- ๑๔๑ - 



 

   
 

๕๓. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรู้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านการกำลังพล ข้อ ๕. นำวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของ ทร. เพื่อยกระดับความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้ นขต.ทร. เกิดวิธีปฏิบัติ ที่
เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ ทร. และกำหนดแนวทางดำเนินการให้นขต.ทร.  พัฒนา
องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งนำไปพัฒนากระบวนงานหลักของหน่วย (Core 
Process) โดยใช้วิธีตามกระบวนการการจัดการความรู้  สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการจัดการ
ความรู้ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ จัดเก็บ/รวบรวม/แลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่แนวทาง/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและมุ่งสู่นวัตกรรม  
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รวมถึง
สร้างเจตคติท่ีดีในการจัดการความรู้ให้กับครู/ผช.ครู และบุคลากร รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. เพ่ือสร้างกระบวนการและระบบการจัดการความรู้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 จำนวนคู่มือการจัดการความรู้ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อย่างน้อยกองละ ๒ เรื่อง/ปีการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. จัดการอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ให้กับผู ้ส่งเสริมการจัดการความรู ้ (KM 
Facilitator/KM Fa)  เพื่อให้เป็นผู้ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ 
 ๒. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งการสัมมนาเป็น ๔ ครั ้ง คือ ครั ้งที ่ ๑ สำหรับผู ้แทน
ข้าราชการ บก.ฯ (รวมแผนกแพทย์ และ ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ) ครั้งที่ ๒ สำหรับผู้แทนข้าราชการ กนร.ฯ   ครั้งที่ ๓ 
สำหรับผู้แทนข้าราชการ กศษ.ฯ และครั้งที่  ๔ สำหรับผู้แทนข้าราชการ กบก.ฯ เพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือการ
จัดการความรู้ของหน่วย ห้วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. รวม ๕ วัน แบ่งเป็น อบรมให้ความรู้กับผู้ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ (KM Facilitator) จำนวน ๑ วัน และสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ จำนวน ๔ วัน ๆ ละ ๑ กอง 
สถานที่ดำเนินงาน   ห้องประชุม บก.ฯ ชั้น ๓  
ผู้ร่วมโครงการ  ประกอบด้วย 
 ๑. คณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรู้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. ครู/ผช.ครู และบุคลากร รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

- ๑๔๒ - 



 

   
 

งบประมาณค่าใช้จ่าย    
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑๑,๗๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๒๒,๓๕๐ บาท  
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๒๒,๓๕๐ บาท  
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๒๒,๓๕๐ บาท  
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๒๒,๓๕๐ บาท  
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๒๒,๓๕๐ บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 คณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรู้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล    
 ประเมินผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สามารถจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ 
 ๒. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีคู่มือการจัดการความรู้ และมีการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ จัดเก็บ/
รวบรวม/แลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ 

ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วงเวลา 
ปีการศึกษา   งป. 

(บาท) 
๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการส่งเสริม 
การจัดการความรู้ 

ม.ค. – ก.พ.       

รวม ๒๒,๓๕๐ ๒๒,๓๕๐ ๒๒,๓๕๐ ๒๒,๓๕๐ ๒๒,๓๕๐ ๑๑๑,๗๕๐ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑ รอบ KM Fa      (๖,๙๕๐) 
๑. อาหารกลางวัน ๓๕ นาย ๑ มื้อ ๘๐ ๒,๘๐๐ 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ นาย ๒ มื้อ ๒๕ ๑,๗๕๐ 
๓. วิทยากร (ภายนอก) ๑ ท่าน ๖ ชม. ๔๐๐ ๒,๔๐๐ 

 
ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑ รอบ
ข้าราชการ      (๑๕,๔๐๐) 

๑. อาหารกลางวัน ๑๐๐ นาย ๑ มื้อ ๘๐ ๘,๐๐๐ 

- ๑๔๓ - 



 

   
 

๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ นาย ๒ มื้อ ๒๕ ๕,๐๐๐ 
๓. วิทยากร (ภายนอก) ๑ ท่าน ๖ ชม. ๔๐๐ ๒,๔๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๒,๓๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๒๒,๓๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๒๒,๓๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๒๒,๓๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๒๒,๓๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๒๒,๓๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๑,๗๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ๑๔๔ - 



 

   
 

๕๔. โครงการอบรมกีฬาแก่เยาวชน 
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำทุกปี 
หน่วยที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีนโยบายให้ บุตร – หลาน ของข้าราชการ ลูกจ้างในโรงเรียนชุมพลทหารเรือและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีการเรียนรู้ทางด้านกีฬา และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุตร หลาน  
ข้าราชการให้มีสุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง การพัฒนาบุคคลให้มีความ
เจริญทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้บุตร – หลาน ของข้าราชการ ลูกจ้างในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 
 ๒.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานกีฬา รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันในกีฬาที่เปิดสอน 
 ๓.  เพ่ือให้เกิดความสามัคคี และมีมิตรภาพที่ดีต่อกันในหมู่คณะ 
 ๔.  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ห่างไกลยาเสพติด 
เป้าหมาย บุตร – หลาน ข้าราชการ ลูกจ้างโรงเรียนชุมพลทหารเรือและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑.  เป็นบุตร – หลาน ข้าราชการ ลูกจ้างโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ๒.  เปิดสอนเป็นประจำทุกปี 
 ๓.  กีฬาที่เปิดสอน คือว่ายน้ำ โดยรับอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป จำนวน  ๑๐๐ คน 
สถานที่ดำเนินการ  สระว่ายน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือน เมษายน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน ๑๗๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาท
ถ้วน)  รายระเอียดตามท่ีแนบประกอบด้วย 
 ๑.  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   จำนวน  ๓๔,๑๐๐.- บาท 
 ๒.  ปีการศึกษา ๒๕๖๕   จำนวน  ๓๔,๑๐๐.- บาท 
 ๓.  ปีการศึกษา ๒๕๖๖   จำนวน  ๓๔,๑๐๐.- บาท 
 ๔.  ปีการศึกษา ๒๕๖๗   จำนวน  ๓๔,๑๐๐.- บาท 
 ๕.  ปีการศึกษา ๒๕๖๘   จำนวน  ๓๔,๑๐๐.- บาท 
  

- ๑๔๕ - 



 

   
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ  
การประเมินผล 
 ๑.  สังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของผู้เรียน 
 ๒.  ประเมินสุขภาพพลานามัยของผู้เรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ทำให้บุตร – หลาน ของข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 ๒.  ทำให้เกิดความสามัคคีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันในหมู่คณะ 
 ๓.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยจากองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ส่งบุตร – 
หลาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 
  

- ๑๔๖ - 



 

   
 

๕๕. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่เยาวชน 
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 

การสื่อสารด้านภาษาในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก และภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
ของความรู้ที ่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ ่ง กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ           
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และอยากให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างคุ้มค่า 
จึงขอเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English Summer Camp) เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ  
และการใช้ภาษาในการสื่อสารให้กับเยาวชน ทำอย่างไรจะให้เยาวชนเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้มีการพัฒนา
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ด้วยการเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างสนุกสนานมากไปด้วยสาระ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก เมื่อจบการอบรมแล้ว เยาวชนสามารถสื่อสารพูดคุยชี้แจงหรือ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติได้ระดับหนึ่ง และยังทำให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
ทีโ่รงเรียน และยังนำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาเพ่ิมเติม 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้เยาวชนในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และมีโอกาสได้ทำความรู้จัก
คุ้นเคยกัน                        
    ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ถูกต้อง 
 ๓. เพ่ือให้เยาวชน ได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

๑. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย : > ๒ หน่วยงาน 
๒. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลประเมินความพึงพอใจ(ในภาพรวม) > ๓.๕๑ ต่อจำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่เยาวชน 
  ๒.  ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้ารับการอบรม 
  ๓. จัดประชุมครู เพ่ือจัดครูสอนและเตรียมการสอนพร้อมทั้งจัดสถานที่สำหรับการฝึกอบรม 
  ๔. จัดเตรียมสื่อและเครื่องช่วยการศึกษา 
  ๕. จัดทำการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ก่อน-หลัง เข้ารับการอบรม 
  ๖. จัดทำสรุปรายงานผลการอบรม เพ่ือรายงานผลโครงการตามลำดับชั้น 
 

- ๑๔๗ - 



 

   
 

ระยะเวลาดำเนินงาน เดอืนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕ 
สถานที่ดำเนินงาน 
 ห้องฝึกภาษา ๓ , ๔ , ๕ และ ๖  แผนกวิชาสามัญ กองการศึกษา (ชั้น ๕)  และอาคาร Smart Canteen 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เยาวชนภายในพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รับผู้เข้าอบรม 
จำนวน ๔๐ คน มีอายุ ๗ – ๑๘ ปี แบ่งห้องเรียนเป็นสองระดับ คือ 
 ๑. ระดับอายุ ๗ – ๑๒ ปี แบ่งเป็นภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ๑ ห้อง และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ห้อง 
รวม ๒ ห้องเรียน   
 ๒. ระดับอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี แบ่งเป็นภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน ๑ ห้อง และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
ห้อง รวม ๒ ห้องเรียน 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 ๑. ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร ๔ คน จำนวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินสนับสนุนจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท   
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท   
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท   
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท   
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เยาวชนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้พัฒนาการฟัง การอ่าน การเขียน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
อย่างถูกต้อง  มีความกล้าในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
 ๒. เยาวชนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในส่วนของ บุตร-หลาน ข้าราชการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เยาวชนใน
พื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 
โดยการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและยังทำให้เยาวชนได้รู้จักคุ้นเคยกัน 
    ๓. เยาวชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียน
การสอนที่โรงเรียนต่อไป 

 
  

- ๑๔๘ - 



 

   
 

๕๖. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   สนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ ให้กับหน่วยต่างๆ ทั้งในและนอก ทร.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 

 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นสถาบันการศึกษาที ่ผลิตนายทหารประทวนชั ้นจ่า ให้มีทักษะวิชาชีพ
ทหารเรือสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพทหารเรือ เสริมสร้างลักษณะความเป็น
ชาวเรือ รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบัน 
รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยงานเดียวที่ยังคงมีการเรียนการสอนวิชาชีพเหล่านี้อยู่ ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า      
และยังไม่สูญหายไป จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารเรือทุกคน ที่ต้องพยายามศึกษาความรู้ ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการที่จะเป็นผู้มีองค์ความรู้และวินัยที่ดี ย่อมเกิดจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ทักษะวิชาชีพทหารเรือที่ดีเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปด้วยการร่วมมือกัน ของทั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ประทวน ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดทักษะวิชาชีพทหารเรือ ให้กับสถานศึกษาต่างๆ ทั้งใน ทร. และนอก ทร. 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป   
วัตถุประสงค ์  
 เพื่อให้กำลังพลหน่วยต่างๆ ใน ทร. สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนที่สนใจ มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวิชาการเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ รร.ชุมพลฯ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา > ๓.๕๑ ต่อจำนวนผู้
เข้ารับบริการ/ผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ๑. ขออนุมัติโครงการ 
  ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม   
  ๓. ประเมินผลการฝึก 
  ๔. รายงานผลโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตามท่ีหน่วยขอรับการสนับสนุนร้องขอ 
สถานที่ดำเนินงาน คลังการเรือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และกราบพัก นรจ. 
  

- ๑๔๙ - 



 

   
 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 โรงเรียนนายเรือ 
 กองการฝึกกองเรือยุทธการ 
 วิทยาลัยเดินเรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ในส่วนของกองเรือยุทธการ 
 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ในส่วนของกองทัพเรือ 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 โรงเรียนต่างๆ ที่มีกิจกรรมลูกเสือสมุทร 
 หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล 
 แบบสังเกตการทดสอบก่อนและหลังการฝึกฝน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และวิชาชีพ
ทหารเรืออย่างถูกต้อง 
 

  

- ๑๕๐ - 



 

   
 

๕๗. โครงการศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ 
แผนงานที่ ๓      การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ     โครงการประจำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 รร.ชุมพลฯ เป็นสถานศึกษาทางทหารที่มีการอบรมปลูกฝังด้านระบบอาวุโส การอยู่ร่วมกันในลักษณ
รุ่นพี-่รุ่นน้อง รู้จักการร่วมมือ การประสานงาน การให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ทั้งในขณะศึกษาอยู่ ขณะ
รับราชการ รวมถึงเมื่อไม่ได้รับราชการอยู่ในกองทัพเรือ 
 “สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ” ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร 
ติดต่อประสานงาน โดยได้เชิญ นรจ. รุ่นต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
การมอบทุนการศึกษา  การจัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์ การจัดสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ทร. 
 เพื่อให้ “สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ” ยังคงอยู่สืบไป และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รร.ชุมพลฯ จึงควรเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศน์  
และสนับสนุนให้ นรจ. ที่จะจบการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรืออย่างต่อเนื่อง  
วัตถุประสงค ์
 ๑. รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือผ่านระบบสารสนเทศน์ 
 ๒. สนับสนุนให้ นรจ. สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ก่อนจบการศึกษา  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. รร.ชุมพลฯ มีการประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือผ่านระบบสารสนเทศน์ 
 ๒. ร้อยละของจำนวน นรจ. สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ก่อนจบการศึกษา ต่อ
จำนวน นรจ. ที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๖๐ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือในระบบสารสนเทศน์ รร.ชุมพลฯ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ นรจ. สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ก่อนจบการศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ สน.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ และ สำนักงานสารสนเทศน์ รร.ชุมพลฯ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. ศิษย์เก่า รร.ชุมพลฯ ได้ร ับข่าวสารเกี ่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ผ่านระบบ
สารสนเทศน์ รร.ชุมพลฯ 
     ๒. ศิษย์เก่า รร.ชุมพลฯ มีความร่วมมือและประสานงานผ่านสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ  

 

- ๑๕๑ - 



 

   
 

๕๘. โครงการอบรมความรู้วิชาโครงงาน 
แผนงานที่ ๓     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย            
โดยผู ้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที ่สามารถนำไป            
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ลักษณะโครงการ    โครงการประจำ ทำทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็น ปวส. เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย โดยในตัวหลักสูตรนั้น ประกอบด้วยวิชาชีพทหารเรือ วิชาสามัญ และวิชาพื้นฐานทั่วไป อีกทั้ง 
นโยบายผู้บังคับบัญชาที่มุ ่งเน้นให้ นรจ.ได้นำวิชาชีพหรือความรู้ที ่ได้รับจากการเรียนการสอน มาฝึกคิด 
วิเคราะห์ให้เกิดเป็นโครงการ สู่โครงงานจนพัฒนาเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้ 
หากแต่วิชาโครงการนี้ เป็นวิชาใหม่สำหรับ รร.ชุมพลทหารเรือ ดังนั้น ครู/ผช.ครูจำเป็นต้องมีความรู้ที ่จะ
สามารถเป็นผู้ควบคุม แนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับ นรจ.ได้ ครู/ผช.ครู จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
นี้ก่อนที่จะไปเป็นที่ปรึกษาของ นรจ.ได้ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ครู/ผช.ครู ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิชาโครงงาน 
 ๒. เพื่อให้ครู/ผช.ครู ได้นำความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ควบคุม หรือเป็นที่ปรึกษาของ นรจ. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวนครูที่ทำหน้าที่สอนวิชาโครงงานที่เข้ารับการอบรม ต่อจำนวนครูที่ทำหน้าที่
สอนวิชาโครงงานทั้งหมด  ค่าเป้าหมาย : > ร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ค่าเป้าหมาย : > ๓.๕๑ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 
 ๒. แจ้งครู/ผช.ครูประจำ เข้าร่วมโครงการอบรม 
 ๓. ประสานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๔. จัดอบรมให้ความรู้วิชาโครงงาน 
 ๕. ประเมินและรายงานผลการจัดทำโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน  กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู/ผช.ครูประจำ 
  

- ๑๕๒ - 



 

   
 

งบประมาณค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๖๐,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๓๒,๐๕๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๓๒,๐๕๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๓๒,๐๕๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๓๒,๐๕๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๓๒,๐๕๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผล  
 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู/ผช.ครู ประจำมีความรู้ในวิชาโครงงานและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับ นรจ.ได้ 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการอบรม
ให้ความรู้วิชา
โครงงานให้กับ

ครู/ผช.ครู 

มิ.ย.       

รวม ๓๒,๐๕๐  ๓๒,๐๕๐ ๓๒,๐๕๐ ๓๒,๐๕๐ ๓๒,๐๕๐ ๑๖๐,๒๕๐ 
 

  

- ๑๕๓ - 



 

   
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้วิชาโครงงานให้กับครู/ผช.ครู 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑       (๒๗,๕๕๐) 
๑. ตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๑๘ มื้อ ๘๐๐ ๑๔,๔๐๐ 
๒. อาหารกลางวัน ๓๐ คน ๓ มื้อ ๑๐๐ ๙,๐๐๐ 
๓. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๓ มื้อ ๓๕ ๓,๑๕๐ 
๔. พิธีเปิดปิดโครงการ   ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒       (๔,๕๐๐) 

๕. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย) 

๓๐ ชุด 
  

๑๕๐ ๔,๕๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๓๒,๐๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๓๒,๐๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๓๒,๐๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๓๒,๐๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๓๒,๐๕๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๓๒,๐๕๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐,๒๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๕๔ - 



 

   
 

๕๙. โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
แผนงานที่ ๓     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย            
โดยผู ้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที ่สามารถนำไป            
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นสถาบันการศึกษาของ ทร.ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อผลิตบุคคลพลเรือนให้เป็น นรจ. และเข้าระบบกระบวนการผลิตให้เป็นนายทหารประทวนชั้ นจ่า
ให้กับหน่วยงานตามสายวิทยาการของกองทัพเรือ ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้
เกิดเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายของ ทร. และหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้
เกิดความหลากหลายตามสาขาวิชาที่ นรจ.ใช้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมด้าน
งานโครงงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างให้ นรจ.ได้มีทักษะ ประสบการณ์โดยตรง และ
ยังสามารถนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป  
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ นรจ.ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน ใน
วิชาโครงงาน โดยมี ครูและ ผช.ครู ตามสาขาวิชา/พรรค-เหล่าเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ 
 ๒. เพ่ือให้เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาของตนเอง 
 ๓. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของจำนวน นรจ.ชัน้ปีที่ ๒ ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด      
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. สัดส่วนจำนวนผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ที่ทำผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ค่าเป้าหมาย : < ๖ นาย/๑ชิ้นงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. กำหนดรูปแบบจัดทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
 ๒. จัดทำผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
  ๒.๑ ให้ผู้เรียนส่งผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
  ๒.๒ รวบรวมจำนวน ผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
 ๓. ขออนุมัติผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
 ๔. รายงานสรุปผลการดำเนินงานในโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ห้วงเดือน มิ.ย. – ม.ค.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

- ๑๕๕ - 



 

   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 ๒. คณะทำงานตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  
 ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย  
 ๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ปีการศึกษา ๒๕๖๘  จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
การประเมินผล 
 จำนวนผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวน
ผลงานของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนตามสาขาวิชา/พรรค-เหล่า 
 ๒. นรจ.มีผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 ๓. นรจ.มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อสำเร็จการศึกษา 

 
ตารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ห้วง
เวลา 

ปีการศึกษา   งป. 
(บาท) 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘  

โครงการ 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

มิ.ย.       

รวม ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 
 

  

- ๑๕๖ - 



 

   
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและส่งเสริมให้เกิดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

หน่วยนับ 
จำนวน 

ครั้ง,มื้อ,ชม. 
คชจ. 
ต่อหัว 

งป. 
(บาท) 

 ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒      (๑๔๐,๐๐๐) 
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงงาน      ๑๔๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๔๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๔      ๑๔๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๕      ๑๔๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๖      ๑๔๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๗      ๑๔๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ในปี ๖๘      ๑๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น      ๗๐๐,๐๐๐  
 

 
 
 

  

- ๑๕๗ - 



 

   
 

๖๐. โครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ 
แผนงานที่ ๓     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย            
โดยผู ้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที ่สามารถนำไป            
ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่องทุกปี 
หน่วยที่รับผิดชอบ สำนักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
หลักการและเหตุผล  
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีพันธกิจในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และก้าว
ทันเทคโนโลยี ซึ ่ง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาบุคลากร ให้มี
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อมุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
เชื่อมโยงการวิจัย กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีกลไก ที่จะนำผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
จึงได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียน สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และนำเสนอผลงาน เพื่อศึกษาใช้
งานและส่งเข้าประกวด ต่อไป  
    ดังนั้น สำนักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. จึงจัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
เป็นองค์กรชั้นนำในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ต่อไป 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ  
 ๒. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย จนเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 สามารถเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ของ รร.ชุมพลฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ทั้งหมด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ  
 ๒. รวบรวมข้อมูล 
 ๓. จัดทำฐานข้อมูล 
 ๔. เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ  
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 ห้วงเดือน พ.ค. - เม.ย.ของทุกปี 
สถานที่ดำเนินงาน  
 สำนักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
  

- ๑๕๘ - 



 

   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 จนท.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
งบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานสารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินโครงการโดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลการเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. สามารถเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ผ่านระบบสารสนเทศ จน
เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

- ๑๕๙ - 


