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บทน ำ 

 นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้า
รับราชการในต าแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษา (กองวิชาประวัติศาสตร์ ) โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้านั้น  ในฐานะ “ครูประวัติศาสตร์” พระองค์หรือ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียน    
นายร้อยทรงพยายามถ่ายทอดพระราชปรัชญาประวัติศาสตร์ของพระองค์ทั้งลักษณะ “สากล” และ
ลักษณะ “เฉพาะ” ให้กับนักเรียนนายร้อย โดยทรงฝึกฝนให้นักเรียนเป็น “ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดี” 
คือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจ า และน าสิ่งที่ศึกษาจดจ าได้นั้นมาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป 
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนมาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และใน
การด ารงชีวิตได้ และในกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์นั้น เมื่อนักเรียนได้ผ่านขั้นฝึกหัดวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาระดับหนึ่งจากการฟังบรรยายและท ากิจกรรมในห้องเรียนแล้ว  อีกวิธีการหนึ่งที่
ทรงฝึกฝนให้ลูกศิษย์ของพระองค์เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัยไต่ถาม และวินิจฉัยหาเหตุผล รวมทั้ง
เกิดจินตนาการและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ การออกภาคสนามหรือทัศนศึกษา ซึ่ง
ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงถือเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ดังพระราชนิพนธ์ค าน า ในหนังสือ
คู่มือประกอบการทัศนศึกษา อีสำนใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า “การที่ได้เดินทางไปสัมผัส
ชีวิตในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ตามความหมายกว้าง...จะท าให้นักเรียนได้ภาพที่แท้จริง ที่
จะวินิจฉัยหาเหตุผลด้วยตนเองได้” 

 จากพระราชด าริที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ค าน าดังกล่าวเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญ
ของกิจกรรมการทัศนศึกษาในวิชาที่เปิดสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่ม จนมาถึง
ปัจจุบันที่พระองค์เสด็จฯ ทรงน า นนร. ไปทัศนศึกษาต่างประเทศด้วย และที่ส าคัญกว่านั้นคือ ความรู้
จากกระบวนการก่อนทัศนศึกษาอันเป็นต้นทางให้การเดินทางไปทัศนศึกษาด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงขอเสนอเรื่อง “การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษา
ต่างประเทศ” เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชา รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายใน รร.จปร. ต่อไป  



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ชื่อผลงาน  การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 

เจ้าของผลงาน  กปศ.สกศ.รร.จปร.  

ประเภทของผลงาน ภูมิปัญญา  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทัศนศึกษาต่างประเทศของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วน

การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีการทัศนศึกษาต่างประเทศครั้ง
แรก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาจนถึงครั้งปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) และศึกษาขั้นตอนกระบวนการ
เตรียมการและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษาต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชาต่อไป 

ลักษณะของผลงาน  
เป็นคู่มือความรู้เรื่อง “การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ”  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์  

ความสัมฤทธิ์  
กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพร่ในระบบ

สารสนเทศ และการจัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและน าเสนอเผยแพร่
ในที่ประชุมกองวิชาและคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. 

ความภาคภูมิใจ  
๑. การสนองแนวพระราชด าริในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของกองวิชา 
๒. การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชา  
๓. การเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานอื่นเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานดังกล่าว 

 
 
ตรวจถูกต้อง  

พ.อ.หญิง  
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สารบัญ 
 

หน้า 
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การด าเนินการศึกษาค้นคว้า (ขั้นตอนการด าเนินงานการทัศนศึกษา)    ๘ 
บทสรุป                    ๑๒ 
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ภาคผนวก                   ๑๕ 



๔ 

 

คู่มือความรู้ เรื่อง “การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ” 

ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการทัศนศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ  โรงเรียนนายร้อย       
พระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันหนึ่งที่สนับสนุนการจัดทัศนศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยมาเป็นเวลานาน
และถือเป็นการศึกษาเสริมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาการ
ให้มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละกองวิชาในส่วนการศึกษาจะก าหนดแนวทาง รูปแบบ และสถานที่ทัศนศึกษา 
ตามความเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของแต่ละกองวิชา  

 ในส่วนของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่ง   
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ผู้อ านวยการฯ  นั้น ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการทัศนศึกษาเช่นกัน จึงก าหนดให้มีการจัดทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่
นักเรียนนายร้อยที่เข้ามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของกองวิชา ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า  

...การไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ เป็นการที่ได้เดินทางไปสัมผัสชีวิตใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ จะท าให้นักเรียนได้ภาพที่แท้จริง ที่จะวินิจฉัยหา
เหตุผล ด้วยตนเองได้ อีกทั้งการได้ออกไปเห็นพ้ืนที่หลาย ๆ แห่งจะเป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิต ความรู้ที่ได้รับนั้นจะสามารถน ามาในการแก้ไขหรือการปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะที่เกิดขึ้นได้...  

 จากพระราชด ารัสดังกล่าวสะท้อนถึงการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ว่า แม้ผู้เรียนจะสามารถ
ศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น การฟังบรรยายจากคณาจารย์หรือวิทยากรภายนอกผู้มีประสบการณ์
ตรง การอ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์ ภาพสไลด์ หรือสื่อการสอนต่าง ๆ แต่การได้เดินทางไปสัมผัส
ชีวิตในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ จะท าให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจริงที่จะวินิจฉัยหาเหตุผลด้วย
ตนเองได้  

                                                           
  ในระยะแรกที่ร้อยเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศตั้งแต่ พ.ศ.  ๕  ) เสด็จฯ มา

ทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) นั้น ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยยังเอ่ยพระนามต่างกันไป เช่น พระอาจารย์ 
สมเด็จอาจารย์ องค์อาจารย์ เป็นต้น ต่อมาใน พ.ศ.  ๕   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าเรียกขานพระนามว่า “ทูลกระหม่อม
อาจารย์”  

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, เพราะขอบฟ้ากว้าง รวมบทความจากคู่มือทัศนศึกษา กองวิชาประวัติศาสตร์       
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง,  ๕ ๘), หน้า ๕ .  

  พระราชนิพนธ์ค าน า ใน อีสานใต้ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ใน
วโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงน าคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่  ๕ –  ๗ พฤษภาคม  ๕  . 



๕ 

 

 เดิมทีก่อน พ.ศ.  ๕ ๐ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น วิชาประวัติศาสตร์เป็น
สาขาวิชาหนึ่งของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ อีกทั้งขณะนั้นที่ตั้งโรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้ายังอยู่ที่ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร ท าให้การทัศนศึกษาของสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ จึงเป็นเพียงการน านักเรียนนายร้อยไปศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่
ภายในกรุงเทพมหานคร ชานเมือง หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยไปทัศนศึกษาเพียงวันเดียว  ไม่มีการ    
พักแรม  

 ต่อมาเมื่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายที่ตั้งเข้าสู่พ้ืนที่เขาชะโงก ต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๕ ๙ และปีต่อมา กองทัพบกได้จัดตั้ง
กองวิชาประวัติศาสตร์เป็นหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือท า
หน้าที่รับผิดชอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป (ไม่รวมวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม) ตาม
หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.  ๕ ๐๔ ซึ่งกองวิชาประวัติศาสตร์รับผิดชอบสอนวิชาบังคับ   วิชา ได้แก่ 
วิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทย ส าหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๕ และวิชาประวัติศาสตร์โลก ส าหรับ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕  กับวิชาเลือกเสรี๗ นั้น การทัศนศึกษาเปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มไปทัศน
ศึกษายังสถานที่ที่ห่างไกลจากโรงเรียนเป็นครั้งแรกที่ปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา นับแต่นั้นกองวิชาประวัติศาสตร์ได้จัดทัศนศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา ซึ่งในระยะแรก (ประมาณ พ.ศ.  ๕ ๙ –  ๕  ) การเตรียมการทัศนศึกษายังไม่มี
ลักษณะเป็นทางการและเป็นระบบ รวมทั้งยังไม่มีการเดินทางส ารวจพ้ืนที่ก่อนถึงก าหนดเวลาทัศน
ศึกษาและยังไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการทัศนศึกษา 

 การทัศนศึกษาครั้งต่อ ๆ มาได้พัฒนาให้มีลักษณะที่เป็นทางการและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดย
ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้ามาร่วม
ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานที่และพ้ืนที่ที่ไปทัศนศึกษา รวมทั้งประสานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งแต่ พ.ศ.  ๕   เป็นต้นมา การจัดทัศนศึกษาของกองวิชา
ประวัติศาสตร์จึงมีการเตรียมการก่อนทัศนศึกษาอย่างเป็นทางการและเป็นระบบมาจนถึงปัจจุบัน 

                                                           
๔ โดยพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นหัวหน้ากองวิชา และ ใน พ.ศ.  ๕   

กองทัพบกได้ขยายอัตราและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหัวหน้ากองวิชาทั้งหมดเป็นผู้อ านวยการกอง. 
๕ เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาไทยศึกษา เมื่อ พ.ศ.  ๕๔ . 
  เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย พ.ศ.  ๕ ๗. 
๗ ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชา

ประวัติศาสตร์อเมริกา วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป และวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์. 

 



  

 

 ส าหรับการทัศนศึกษาต่างประเทศของกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอนที่นอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้แก่ นนร. แล้วยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ การพิจารณาสถานที่ทัศน
ศึกษาเป็นไปตามความเหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการทัศนศึกษา
ต่างประเทศครั้งแรกเริ่มใน พ.ศ.  ๕ ๙ โดยพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี หรือ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” เสด็จฯ ทรงน า นนร.ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปทัศนศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเสด็จฯ ทรงน า นนร. ซึ่งเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว ทัศนศึกษาที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอีก   ครั้งใน พ.ศ.  ๕๔  และ  ๕๔๔  กระทั่ง
ใน พ.ศ.  ๕๕  ทูลกระหม่อมอาจารย์จึงเสด็จฯ ทรงน า นนร. ชั้นปีที่ ๔ ในวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากนั้นในปีการศึกษา  ๕๕๕ เป็นต้น
มา พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงน า นนร. ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเรียนวิชาเลือกเสรีของกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ไป
ทัศนศึกษาประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

 -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕๕  
   สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ( ๔ -  ๕ ก.ค.) 
   (วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : มุสลิมศึกษาในโลกปัจจุบัน) 

 -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕  
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (  ก.ค.) 
   (วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน) 

 -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕  
   นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (   ต.ค.) 
   (วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก : บูรพาภิวัตน์ศึกษา) 

  -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕๗ 
   เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย (   ก.ค.) 
   (วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เอเชียใต้) 

 -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕๗ 
   สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( ๐ ต.ค.) 
   (วิชาประวัติศาสตร์ไทย : ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) 

 

 



๗ 

 

  -  ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕๘ 
   นครหลวงเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ( ๐ มิ.ย.) (วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : อาเซียนศึกษา)  

- ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา  ๕๕๘ 
   เมืองมะละกาและปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย (  ต.ค.) 
   (วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป) 

   อย่างไรก็ตาม การทัศนศึกษาดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากมิใช่ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมอาจารย์ที่ทรงมีวิสัยทัศน์ว่าการทัศนศึกษาต่างประเทศในแต่ละคราวนั้น
จะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนนายร้อยให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 
อันเป็นผลดีในระยะยาวต่อการปฏิบัติงานเมื่อนักเรียนจบออกไปรับราชการตามหน่วยต่าง ๆ ใน
อนาคต     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานการทัศนศึกษา 

 ส าหรับการเตรียมการทัศนศึกษาต่างประเทศของกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ นั้น โดยภาพรวม
อาจมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการเตรียมการทัศนศึกษาของกองวิชาอ่ืน ๆ ในส่วนการศึกษา รร .จปร. ที่
ต้องมีการประชุมเตรียมการเบื้องต้นเพ่ือก าหนดสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานและติดต่อประสานกับ
หน่วยงานในสถานที่ นั้น ๆ รวมถึงมีการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าร่างก าหนดการทัศนศึกษา แต่ ใน
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือเตรียมการทัศนศึกษาต่างประเทศของกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ 
จะแตกต่างในส่วนของหน่วยงานที่ต้องประสานความร่วมมือเพ่ือช่วยให้การทัศนศึกษาต่างประเทศแต่
ละครั้งส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูตและส านักงานผู้ช่วยทูต
ทหารประจ าประเทศที่เสด็จฯ ในคราวนั้น เป็นต้น   ซึ่งการด าเนินงานทัศนศึกษาของกองวิชา
ประวัติศาสตร์ฯ ได้จัดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

  . การประชุมกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(องค์ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ทรงเป็นองค์ประธาน) เพ่ือรับพระราชด าริจากองค์
ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ มาปฏิบัติ ในการประชุมจะก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
การศึกษาต่อไป รวมถึงการก าหนดพ้ืนที่และสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษาอย่างคร่าว ๆ ก่อน (ส่วนการ
ก าหนดวันและช่วงระยะเวลาของการทัศนศึกษานั้น องค์ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ จะทรง
ก าหนดพระราชทานมา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกลับภายในวันเดียว เพราะทรงไม่ต้องการให้รบกวน
เวลาการเรียนการสอนในวิชาอ่ืน ๆ ยกเว้นกรณีที่เสด็จฯ ประเทศสิงคโปร์ที่ทัศนศึกษา   วันต่อเนื่อง
จากประเทศมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ.  ๕๕๕ โดยในวันต่อมาไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นสัปดาห์
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ นนร. ชั้นปีที่   และชั้นปีที่  ) การประชุมครั้งแรกนี้จะท าก่อนการ
ทัศนศึกษาประมาณ   เดือน 

 



๙ 

 

  . การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ได้แก่ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ           
ฝ่ายยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองงาน
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  กองพิธีการทูต กระทรวงการ
ต่างประเทศ     กรมราชองครักษ์ (ในบางครั้งที่มีพระราชประสงค์)  และหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ที่จะไปทัศนศึกษา เช่น สถานเอกอัครราชทูตและส านักงานผู้ช่วยทูตทหารประจ าประเทศนั้น ๆ 
เป็นต้น การประชุมครั้งที่สองนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะส่งผู้แทนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและการ
ประสานทางข้างเพ่ือก าหนดสถานที่เพ่ิมเติมหรือคงเดิมจากที่ก าหนดไว้จากการประชุมครั้งแรกของ
กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ตามความส าคัญ ความเหมาะสม และความจ าเป็น นอกจากนี้ได้ก าหนดวันที่ 
ระยะเวลา เส้นทางที่จะต้องเดินทางในการส ารวจพ้ืนที่ รวมถึงเรื่องการสนับสนุนอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
พาหนะ อาหาร เป็นต้น   

 ตัวอย่าง ร่างก าหนดการตรวจพื้นที่ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า 

๐๙๐๐ น. เดินทางไปยัง Army Museum of Singapore  
(จากสถานทูตไทยใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๐ นาท)ี 

๐๙ ๐ น. เดินทางถึง Army Museum of Singapore 
   Venue: 510 Upper Jurong Road, Singapore 638365 

 Contact: Manager MR Ram at: 8188 5860 / Herbert: 9452 6142 / 
Henry: 9628 8915 

 ๐ ๐ น. ออกเดินทางจาก Army Museum of Singapore ไปยัง St. Andrew’s 
Cathedral 

  ๐๐ น. เดินทางถึง St. Andrew’s Cathedral (อาจเพิ่มสถานที่โดยรอบท่ีเป็น
อาคารที่ท าการสไตล์ Colonial)    

   Venue: 11 St Andrew's Rd, Singapore 178959 
   Contact: Sharon Lee 6337 6104  

   ๐ น. ออกเดินทางจาก St. Andrew’s Cathedral ไปรับประทานอาหาร
กลางวัน 

   ๐ น. ออกเดินทางไปยัง National Museum of Singapore  
(จาก Plaza Singapura ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๕ นาท)ี 

  ๔๕ น. เดินทางถึง National Museum of Singapore 
   Venue: 93 Stamford Road, 178897 
   Contact: Huizhen 9325 9651 / 6332 3251  
   *** อาจเพิ่มเติมสถานที่ใกล้เคียงคือ Fort Canning Hill 

 ๕๐๐ น. เดินทางออกจาก National Museum of Singapore ไปยัง Eurasian 
Heritage Centre 

 



 ๐ 

 

 ๕ ๐ น. เดินทางถึง Eurasian Heritage Centre 
   Venue: 139 Ceylon Rd, Singapore 429744 
   Contact:  Jacquerline 6447 1578 / 9842 8053 

--------------------------------------------------- 
  . การเดินทางส ารวจพ้ืนที่ จะด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้แทนของหน่วยงานที่มีหน้าที่
โดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลัก ๆ ได้แก่ รร.จปร. และกระทรวงต่างประเทศ เพียงครั้งเดียว 
การส ารวจต้องกระท าก่อนการทัศนศึกษาไม่น้อยกว่า   เดือน และใช้เวลาประมาณ   – ๔ วัน ใน
การส ารวจทุก ๆ สถานที่ตามที่ก าหนดจากการประชุมร่วมกัน และพิจารณาว่าควรจะให้นักเรียนนาย
ร้อยได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ใดในพ้ืนที่นั้น ๆ๘ จากนั้นจึงสรุปสถานที่ทัศนศึกษาเพ่ือจัดท าร่าง
ก าหนดการและด าเนินการจัดท าคู่มือประกอบการทัศนศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การปฏิบัติ
ในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูตและ
ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารประจ าประเทศนั้น ๆ และ รร.จปร. จะเป็นส่วนล่วงหน้าเพ่ือไปตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของการเตรียมพ้ืนที่เสด็จฯ ก่อนวันจริงอย่างน้อย   วัน และด าเนินการแก้ไขปัญหา
ทางธุรการต่าง ๆ เป็นครั้งสุดท้าย 

    

 ๔. การท าร่างก าหนดการทัศนศึกษา จะจัดท าภายหลังการส ารวจพื้นที่เสร็จสิ้น โดยจะน าร่าง
ก าหนดการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายองค์ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ เพ่ือขอพระราชวินิจฉัยอีกครั้ง
หนึ่ง จากนั้นจึงจัดท าเป็นก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. การจัดท าคู่มือประกอบการทัศนศึกษา ตั้งแต่การเดินทางไปส ารวจพ้ืนที่ ได้มีการประสาน
กับหน่วยงานที่จะไปทัศนศึกษาให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลเอกสาร ค าบรรยาย และบทความ เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นให้อาจารย์ในกองวิชาใช้เขียนบทความในคู่มือประกอบการทัศนศึกษา 

                                                           
๘  กรณีการทัศนศึกษาประเทศพม่าใน พ.ศ.  ๕๕  มีการส ารวจสถานที่ทัศนศึกษามากกวา่ที่พระราชทานแนวทางและ

ประชุมกันไว้ เนื่องด้วยความเหมาะสมของเวลาและความสะดวกในการเข้าชมสถานที่ 



   

 

 

  . การเตรียมการก่อนไปทัศนศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนายร้อย ก่อนวันเดินทาง
ประมาณ   สัปดาห์ คณาจารย์กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ กรมนักเรียนนายร้อย และกองยุทธการและ
การข่าว รร.จปร.เรียกประชุมนักเรียนเพ่ือบรรยายสรุปในเรื่องก าหนดเวลา การปฏิบัติ และความรู้
พ้ืนฐานในสถานที่ต่าง ๆ อย่างสังเขป พร้อมทั้งมอบหมายงานแก่นักเรียนที่ต้องท าในขณะก าลังทัศน
ศึกษาและภายหลังการทัศนศึกษาแล้ว คือ การรายงานด้วยวาจาในชั้นเรียนและท ารายงานส่งเป็น
รูปเล่ม ซึ่งทูลกระหม่อมอาจารย์จะทรงประทับฟังการรายงานทัศนศึกษาของนักเรียนทุกครั้ง 
 

            



   

 

จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการจัดเตรียมการทัศนศึกษาที่เป็นระบบ มี
ลักษณะเป็นทางการ โดยมีระเบียบขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ความสมบูรณ์
ทางวิชาการที่นักเรียนนายร้อยได้รับรู้และเข้าใจจากการทัศนศึกษาก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะ
มิใช่แต่จะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปยังวิชาการด้านอ่ืน 
ๆ อย่างกว้างขวาง โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนนายร้อยศึกษาในแง่มุมอ่ืน ได้แก่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา ปรัชญา วรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ตลอดจนด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบนิเวศน์วิทยา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงในยุค
สมัยนั้น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณให้ นนร. ตามเสด็จฯ  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศนั้น ๆ และอาจเปลี่ยนทัศนคติของ นนร. ต่อประเทศนั้น ๆ ได้ด้วย เช่น 
กรณีประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
 

 

 



   

 

 

 

 

 



 ๔ 

 

บรรณานุกรม 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียน.  ทูลกระหม่อมอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จดัพิมพ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงรับราชการครบ  ๐ 
ปี (พ.ศ.  ๕   –  ๕  ) และทรงเจริญพระชนมายุ ครบ   รอบ (  เมษายน  ๕ ๔).  
กรุงเทพฯ : โมเดอร์นอินเตอร์เพรส,  ๕ ๔. 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียน.  เพราะขอบฟ้ากว้าง รวมบทความจากคู่มือทัศนศึกษา กองวิชา
ประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  ๕ ๘.   

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียน.  สานอดีตสู่อนาคต สามทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์ (พ.ศ. 
๒๕๒๓ – ๒๕๕๓) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงรับราชการครบ  ๐ ปี (พ.ศ.  ๕   –  ๕๕ ) และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า (๔ สิงหาคม  ๕๕ ).  กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 
 ๕๕ . 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ,  พลตรีหญิง สมเด็จ.  “พระราชนิพนธ์ค าน า” ใน  
อีสานใต้ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์
ในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงน า
คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ระหว่างวันที่  ๕ –  ๗ พฤษภาคม  ๕  . 

สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ,  พันเอก ดร. “พระปรีชาญาณด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในพลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ใน  วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ 
ฉบับที่   .  กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา,  ๕๕๗. 
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ภาคผนวก



   

 

 

การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศในวิชาเลือกเสรี กปศ.ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

                        มาเลเซีย              - อินเดีย 
กัมพูชา                       และสิงคโปร์           - สิงคโปร์ 
 ๕ ๙   ๕๔    ๕๔    ๕๔๕   ๕๔๗   ๕๔๙   ๕๕    ๕๕    ๕๕๕   ๕๕๗ 
 

  ๕๔๐   ๕๔    ๕๔๔   ๕๔    ๕๔๘   ๕๕๐   ๕๕    ๕๕๔   ๕๕              ๕๕๘ 
                                   กัมพูชา  กัมพูชา                เวียดนาม                          - พม่า         - ลาว 
                          - จีน         - มาเลเซีย 

 

 



 ๗ 

 

ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานเตรียมการทัศนศึกษาตามวงรอบ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

การด าเนินงาน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ  
  เรื่องส าคัญที่พิจารณาได้แก่ 

( ) วิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่    
( ) สถานที่ทัศนศึกษา 

 

 

            

- เปิดภาคการศึกษาท่ี                
- ส ารวจพื้นที่ทัศนศึกษา              
- จัดท าร่างก าหนดการทัศนศึกษา              
- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาท่ี                
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ  
  เรื่องส าคัญที่พิจารณาได้แก่ 

( ) วิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่   
( ) สถานที่ทัศนศึกษา 

 
 

       
 
 

     

- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่                

- เปิดภาคการศึกษาท่ี                

- ส ารวจพื้นที่ทัศนศึกษา              

- จัดท าร่างก าหนดการทัศนศึกษา              

- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาที่                

- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่                



 ๘ 

 

 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทัพบก 

ชื่อส่วนราชการ : รร.จปร. หน้าที่ : ๑ /๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับต่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน มิตรประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งมีบทบาทในการ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละความส าเรจจอองการรักษา 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
ทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตร
ประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท
ในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละ ๙๐ การเสดจจฯ ทรงน า นนร.  
ทัศนศึกษาต่างประเทศ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเดจนยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ ๑ 

ประเดจนยุทธศาสตร์: การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  
- องค์ความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ โดยกองวิชามีกิจกรรมทัศนศึกษาอองคณาจารย์และ นนร. ในทุกวิชาที่เปิด   
สอน โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรี ที่จัดให้มีการทัศนศึกษาสถานที่ที่สอดคล้องเหมาะสมกับหัวอ้อวิชา 
- การทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งอองกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้แก่ นนร. ที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ได้เป็นอย่างดี 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเรจจอองการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ อองการด าเนินการทั้งหมด 

 

 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ     รร.จปร. หน้าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค์ ได้แก ่เรื่อง “การเสด็จฯ  
ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ” 

 
ม.ค. ๕๘ 

 

 
จ านวน KM 

TEAM 

 
๓ คน 

 
KM team ๓ คน 

 
ก าหนดการสอนวิชา

เลือกเสรี กปศ.ฯ 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การรวบรวมข้อมูลทัศนศึกษาต่างประเทศในวิชา
เลือกเสรี ของ กปศ.ฯ ที่ผ่านมา 

 
ปี ๕๓ – ๕๗ 

 

 
กิจกรรม 

ทัศนศึกษาฯ 

 
วิชาเลือกเสรี
ที่เปิดสอนใน
ปี ๕๓ – ๕๗  

  
อจ.กปศ.ฯ และ นนร. 

ก าหนดการสอนวิชา
เลือกเสรี กปศ.ฯ 

และ  
คู่มือทัศนศึกษา 

  
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การจัดกลุ่ม/ประเภท ของการทัศนศึกษา
ต่างประเทศตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
มี.ค.-พ.ค.๕๘ 

 
จ านวนข้อมูลที่

สังเคราะห์ 

  
ทัศนศึกษา

จ านวน  
๑๐ ครั้ง 

   
อจ. กปศ.ฯ   

   
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- ขั้ น ต อน ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ ทั ศ น ศึ ก ษ า
ต่างประเทศ ของ กปศ.ฯ 
- ข้อสรุปจากประโยชน์/สิ่งที่ได้รับในการ 

 
พ.ค.-มิ.ย.๕๘ 

 
แผนการ

ปฏิบัติงาน

 
การพัฒนา
เรื่องทัศน

  
อจ. กปศ.ฯ และ นนร. 

  
 

 
รายงานการประชุม 

กปศ.ฯ และ  

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 



ชื่อส่วนราชการ     รร.จปร. หน้าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

ทัศนศึกษาฯ ประจ าปี กปศ.ฯ  ศึกษาฯ ของ 
กปศ.ฯ อย่าง
เป็นระบบ  

รายงานทัศนศึกษา
ของ นนร. 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
๕.๑ การประชุม กปศ.ฯ 
๕.๒ น าข้อมูลมาจัดรูปแบบเพ่ือท าการเผยแพร่ 
ในกองวิชาและหน่วยงานภายใน รร.จปร. 

 
มิ.ย.๕๘ – 
ปัจจุบัน 

 
ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

 
๒ ช่องทาง 

 
ช่องทาง 
๑. Intranet 
๒. หนังสือเวียน 

 
DATA BASE 

 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- การประชุม กปศ.ฯ   
- ปรับปรุงร่างข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
มิ.ย.๕๘ 

 
จ านวนผู้แทน

หน่วยที่เข้าร่วม
การสัมมนา 

 
จ านวน 
๕๐ คน 

 
ผู้แทนหน่วย นขต. รร.จปร. 

หรือ ผู้ที่สนใจ 
 

 
DATA BASE 

 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM (ที่จะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน าต่อไป) 

• เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ, 
วารสารเสนาศึกษา ฯ  

• การประชุม กปศ.ฯ  ซึ่งมีผอ.กปศ.ฯ ทรง

 
มิ.ย.๕๘ 

 
 
 
 

 
จ า น ว น ผู้ แ ท น
นขต.รร.จปร.ที่
เข้ารับการอบรม 

 
 

 
๑๐ คน 

 
 
 
 

 
๑๐ คน 

 
 
 
 

 
ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring 
System), 

เทคนิคการเล่าเรื่อง
(Story Telling), 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
 
 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

 
 
 
 



ชื่อส่วนราชการ     รร.จปร. หน้าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) :  การเสด็จฯ ทรงน า นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการทั้งหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

เป็นประธาน และอาจารย์กปศ.ฯ ทุกคน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๓๐๘ กปศ.ฯ   

- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
๗.๒ การยกย่องชมเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

๔ ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ช่องทางการเผยแพร่ 
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓ . เ อ ก ส า ร คู่ มื อ ก า ร
ด าเนินการทัศนศึกษาของ 
กปศ.ฯ 
๔. แผ่นพับการด าเนินการ
ทัศนศึกษาของ กปศ.ฯ  
 

- 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศในรูปของ
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 


