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ค าน า 
 

 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการฝึก ศึกษา 
อบรมแก่ นนร. โดยมีเป้าหมายในการคัดสรร ผลิต และเตรียมก าลัง รวมท้ังให้การศึกษาเพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ของ
การหล่อหลอม นนร. ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณค่า มีคุณสมบัติตามท่ี ทบ. ต้องการ โดย สกศ.รร.จปร. 
เป็น นขต.รร.จปร. มีหน้าท่ีให้การศึกษาขั้นวิทยาการอุดมศึกษาแก่ นนร. เพื่อให้การด าเนินการตามหน้าท่ีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา  

กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท้ังนี้ 
กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือแผนแม่บทการพัฒนา ของ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และแผนแม่บทการ
พัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน และเพื่อให้หน่วย     
ขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. ได้น าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  ซึ่งจะต้องมุ่งพัฒนา            
สกศ.รร.จปร. ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

             พล.ต.หญิง 
                           ( ปิยนุช  รัตนวิชัย ) 
                               ผคท.สป. ปฏิบัติหน้าท่ี 
        ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
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ข้อมูลของหน่วยงานโดยสังเขป 
๑.๑ ชื่อ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กปศ.สกศ.รร.จปร.) 
๑.๒ ที่ต้ัง ๙๙ หมู่ ๑ ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๑    

โทรศัพท์  ๐ – ๓๗๙๐ – ๒๐๐๕, ๐ – ๓๗๓๙ – ๓๐๑๐ –๔   ต่อ ๖๒๗๐๐– ๑   
โทรสาร   ๐ – ๒๒๔๓ – ๐๔๔๙   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ ประวัติของกองวิชาฯ โดยสังเขป  

การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่คู่กับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาต้ังแต่
สมัยแรกเริ่ม โดยใช้ช่ือวิชาแตกต่างกันไปตามยุคสมัย 

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์เริ่มมีความส าคัญต้ังแต่หลักสูตรโรงเรียนเทคนิคทหารบกซึ่งให้นักเรียนท้ัง ๓ 
ช้ันปีแรกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และการน าหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ท าให้การศึกษาวิชาทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์มีความโดดเด่น
ยิ่งขึ้น  

กองวิชาประวัติศาสตร์  
ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 



  

  
 

 

 การพัฒนาและน าหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้ท าให้การเรียนการ
สอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปล่ียนมาใช้ระบบหน่วยกิตและน าอักษรย่อวิชามาบังคับใช้  โดย
ก าหนดให้ HI เป็นอักษรย่อวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
 การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบันเมื่อ พล.อ. หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  และทรง
สอนวิชาประวัติศาสตร์  ท าให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ความส าคัญกับวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นอันเป็นการ
น าไปสู่การจัดต้ังกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นในส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ตาม
อัตราเฉพาะกิจของกองทัพบกท่ี ๔๔๐๐ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๓๐  
 อัตราเฉพาะกิจดังกล่าวก าหนดหน้าท่ีให้จัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้าปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โดยมี พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะด ารง
พระยศพันเอกทรงเป็นหัวหน้ากองวิชาฯ  
 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง /
ผู้อ านวยการกอง ต้ังแต่แรกจนถึงเกษียณอายุราชการเมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ (พันเอกหญิง ศรีสุนทร นาคะอภิ เป็น
รองหัวหน้ากอง/รองผู้อ านวยการกองระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔ พันเอกหญิง ประไพพิศ วรวัฒนชัย พ.ศ. 
๒๕๓๔ - ๒๕๓๙,    พันเอกหญิง ศิริรัตน์ บุญรอด พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๑ และพันเอกหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ - ปัจจุบัน) 
 การด าเนินงานในระยะแรกของกองวิชาประวัติศาสตร์บุกเบิกโดยคณะอาจารย์จ านวนหนึ่งท่ีปรับโอนมา
จากกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และกองวิชาประวัติศาสตร์ได้รับอาจารย์เพิ่มเติมอีกจ านวน ๑๐  นายต้ังแต่
ปี พ.ศ.  ๒๕๓๑ - ๒๕๕๕  ซึ่งอาจารย์ท้ัง  ๑๐  นายนี้ปฏิบัติงานอยู่  ณ กองวิชาประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน   
 ส่วนด้านอาคารสถานท่ี กองวิชาประวัติศาสตร์ใช้ช้ัน ๓ ของอาคารกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นท่ีท า
การต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๖ โดยใช้ห้องเรียนช้ัน ๓ เป็นห้องเรียนส าหรับวิชาเลือกและหอประชุม ส่วน
การศึกษาเป็นห้องเรียนส าหรับวิชาบังคับ ซึ่งในขณะนั้นมี ๒ วิชาคือ วิชาประวัติศาสตร์โลกและวิชาพื้นฐาน
อารยธรรมไทย  ต่อมาเมื่อการก่อสร้างและตกแต่งอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารฯ  อย่าง
เป็นทางการในวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖  ท าให้กองวิชาประวัติศาสตร์มีอาคารหลังใหม่ประกอบด้วยพื้นท่ีใช้
สอยกว้างขวางพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้กับกองวิชา
ประวัติศาสตร์และกองวิชาอื่น ๆ ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

๑.๔ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ 
กปศ.ฯ ใช้ปรัชญา/ปณิธาน รร.จปร. รวมท้ัง ปณิธานและวิสัยทัศน์ สกศ.รร.จปร. มาเป็นปรัชญา  

ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของ กปศ.ฯ และมีปรัชญาของ กปศ.ฯ เอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กปศ.ฯ 

 



  

  
 

 

 
 
๑.๔.๑.ปรัชญา รร.จปร. 

 “ ... การทหารนั้นท่ีจะส าเร็จไปได้ก็โดยท่ีมีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ  ถึงแม้ว่าเราจะมีพล
ทหารมากมายเท่าใดก็ดี  แต่ไม่มีผู้ท่ีจะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ  ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชย
ช านะแก่ข้าศึกได้เลย  ย่อมต้องอาศัยนายทหารท่ีมีความรู้ และมีสติปัญญาสามารถท่ีจะไปสู่ไชยช านะได้  แล
ควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ  ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือพวก
เจ้านี่เอง  เพราะฉะนั้นเจ้าท้ังหลายจงอุตสาหะ พยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการท่ีจะท าน่า
ท่ีซึ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่งถา้พูดในทางการท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกว่าอย่าง
อื่น  คือน่าท่ีป้องกันความอิศรภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ... ”(จากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ในเบื้องต้นสรุปความว่า การสร้างนายทหารท่ีมี
ความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติและสงคราม เพื่อป้องกันอธิปไตยของบ้านเมือง
และเป็นแนวทางในการก าหนดปรัชญาของ รร.จปร. ดังนี้ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างผู้น าให้มีความรู้ มีวินัย 
มีคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ” 

 ๑.๔.๒.ปณิธาน รร.จปร. 
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถ ๔  ประการ  ดังนี้ 

  ๑. รู้จักคิด  รู้จักใช้เหตุผล 
  ๒. อุปนิสัย  มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัย และการเป็นผู้น าทหาร 
  ๓. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่าง ๆ อย่างแน่นแฟ้น  สามารถไปใช้ในทางด้านต่าง ๆ ได้ 
  ๔. รู้จักความส าคัญของวิทยาการสาขาต่าง ๆ ท่ีใช้ประโยชน์ในราชการทหาร 

๑.๔.๓.ปณิธาน สกศ.รร.จปร. 
         ส่วนการศึกษามุ่งมั่นเสริมสร้างให้ นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
และจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก  ผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

๑.๔.๔.วิสัยทัศน์ สกศ.รร.จปร. 
สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้น าคุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ 

๑.๔.๕.ปรัชญา กปศ.สกศ.รร.จปร. 
รู้อดีต  เข้าใจปัจจุบัน  ก้าวทันอนาคต 

๑.๔.๖.วัตถุประสงค์ กปศ.สกศ.รร.จปร. 



  

  
 

 

การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ รร.จปร. มุ่งเน้นให้ นนร. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  รวมถึง
การศึกษาและติดตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบันรวมท้ังประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นส านึกแห่งความรักชาติ
ของ นนร. บนพื้นฐานของความรู้และการใช้เหตุและผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ อีกท้ังให้ นนร. ตระหนักถึง
ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโลกภายนอก  ท้ังนี้มุ่งหมายว่า นนร . จะสามารถน าความรู้และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในอนาคต  และเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูง
ต่อไป 

๑.๕ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ  
๑.๕.๑ โครงสร้างองค์กร (Organization  Chart) 

 โครงสร้างการจัดองค์กร ของ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 

       อัตรา พ.อ.(พ.)/ พล.ต.หญิง ปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 

อัตรา  พ.อ. 
           

                    
 อัตรา พ.อ.๓/บรรจุ พ.อ.๑ 

อัตรา ร.อ.๑/ บรรจุ ๑ /      อัตรา พ.ท. ๒/ บรรจุ พ.ท. ๑ 

ชรก.พ.ท. ๑     อัตรา พ.ต. ๓/ บรรจุ ๓ /ชรก.๑
             

             อัตรา จ.ส.อ. ๑/บรรจุ จ.ส.อ. ๑/ชรก.๑     
   อัตรา ส.อ.  ๒/ บรรจุ   ส.อ.  ๒ 
    
              
 

    อัตรา  ๒/บรรจุ  ๒/ ชรก. ๔ 
 

 
 
 
 
 

ผอ.กอง 

รอง ผอ.
กอง 

นายทหาร
ประจ ากอง 

อาจารย์ 

เสมียน 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

อัตรา  - / ชรก.  ๓ 



  

  
 

 

 
  ๑.๕.๒ โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity  Chart) 
  กปศ.ฯ ปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการอ านวยการ” ประกอบด้วย 
อาจารย์และนายทหารประจ ากอง กปศ.ฯ  โดยมี รอง ผอ.กปศ.ฯ  เป็นประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีวางแผน
และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น  ๕  ฝ่าย ดังนี้ 
  ๑)  ฝ่ายธุรการ  
  ๒)  ฝ่ายวิชาการ 
  ๓)  ฝ่ายห้องสมุด     
  ๔)  ฝ่ายวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ 
  ๕)  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      

  โครงสร้างการปฏิบัติงาน  (Activity Chart)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กปศ.ฯ 

รอง ผอ.กปศ
ฯ 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

ก าลังพล 

ฝึกศึกษา 

ส่งก าลังบ ารุง 

กิจการพลเรือน 

การเรียนการ
สอน 

ต ารา 

วิจัย 

วางแผน
พัฒนา 

โครงการพิเศษ 

ฝ่ายวางแผน
พัฒนา 

และโครงการ
พิเศษ 



  

  
 

 

๑.๖ บุคลากรก าลังพล 
     ก าลังพล กปศ.ฯ ประกอบด้วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์ รวม  ๗  
นาย  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กปศ.ฯ ๑ นาย  รอง ผอ.กปศ.ฯ  ๑ นาย นายทหารประจ ากอง ๑ นาย ช่วยราชการ ๑ 
นาย  นายทหารช้ันประทวน ๒ นาย  ลูกจ้างประจ า ๖ นาย  พนักงานราชการ ๓  นาย รวม ๒๒ นาย  โดย
แบ่งเป็น  ๓ กลุ่มตามลักษณะงานดังนี้   

 
๑.๖.๑  ผู้บริหาร ๒ นาย 

 
ล าดับ 

 
ยศ – ช่ือ –สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
คุณวุฒิ 

เวลา
ปฏิบัติงาน

(เดือน) 

จ านวน
เทียบเท่า 

 
หมายเหตุ 

๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช รัตนวิชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.
กปศ.ฯ 

M.Ed.  ๑๒ ๑  

๒ พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ รอง ผอ.กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

ศศ.ม. ๑๒ 
 
 

๑ 
 
 

 
 

 
๑.๖.๒  คณาจารย์ ๗ นาย 

ล า 

ล าดับ 

 

ยศ – ช่ือ –สกุล 

 

ต าแหน่ง 

 

คุณวุฒิ 
เวลา

ปฏิบัติงาน 
(เดือน) 

จ านวน
เทียบเท่า 

 

หมายเหตุ 

๑. พล.ต. ศรศักร  ชูสวัสด์ิ ผชก.สป./ชรก. Ph.D. ๑๒ ๑  
๒. พ.อ. สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ อจ.สกศ.รร.จปร. Ph.D. ๑๒ ๑  
๓. พ.ท.หญิง ณัฏฐ์พร  บุนนาค อจ.สกศ.รร.จปร. อ.ม ๑๒ ๑  
๔. พ.ต.หญิง เอิบบุญ บุลสุข รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ศศ.ม. ๑๒ ๑  

๕. ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร   อินคุ้ม รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. อ.ม ๑๒ ๑  

๖. ร.อ.อภิเษก  
มนเทียรวิเชียรฉาย 

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. Ph.D. ๑๒ ๑  

๗. ร.อ. สมโชติ  วีรภัทรเวธ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. อ.ม ๑๒ ๑  
 



  

  
 

 

๑.๖.๓. ข้อมูลคณาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ)  
๑.๖.๓.๑. จ าแนกตามคุณวุฒิ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ประวัติศาสตร์ ๓ ๔ ๐   ๗ 

 
๑.๖.๓.๒ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

ประวัติศาสตร์ ๑       ๑        ๕   ๗ 

 
๑.๖.๔  ก าลังพลฝ่ายสนับสนนุการศึกษา 

พ.ท. มนตรี  อินทรสูต นายทหารประจ ากอง/ชรก.  ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

ร.ต. นิติธร  พลอยแก้ว นายทหารประจ ากอง บธ.บ. ( การจัดการท่ัวไป ) 

จ.ส.อ.สิริอนันต์  คลังสุวรรณ ชกร.  

ส.อ. นัฐพร  ปิติกุลธรรม เสมียน ปวท. (บัญช)ี 

นาย ธานี   อรรถารักษ์ พนักงานสถานท่ี ม.ศ. ๓ 
นาย ชานนท์  คนซื่อ พนักงานสถานท่ี ม. ๖ 
นาย สุวัจน์  จารย์ลี พนักงานสถานท่ี ม. ๖ 
นาย สมบูรณ์  จงสิทธิ์ พนักงานสถานท่ี ม.ศ. ๕ 
นาย ประเสริฐ  แปลกศรีอร่าม พนักงานโยธา ม. ๖ 
นาย ช่ืน ทองศรีสุข พนักงานสถานท่ี มศ.๕ 
นาย สัมพันธ์  ทรงประสิทธิ์ พนักงานราชการ ม. ๖ 
นาย วีระชัย  ค าพิชชู พนักงานราชการ ม. ๖ 
นาย ชัยยะสิทธิ์   ควัญไชย พนักงานราชการ  ม. ๖ 

 
๑.๖.๕. ข้อมูลก าลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  
จ านวนก าลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษาท้ังหมด     ๑๓   นาย 

- นายทหารสัญญาบัตร   ๒ นาย                                           
- นายทหารชั้นประทวน   ๒ นาย 
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ๙ นาย 
 
 



  

  
 

 

 
๑.๗ รายชื่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา 
 กปศ.ฯ มีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน ๓ ชุด ดังนี้ 
          ๑.๗.๑.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

ยศ – ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 
พล.ต.หญิง ปิยนุช  รัตนวิชัย ประธานกรรมการ                                                          
พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ รองประธานกรรมการ 
พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสด์ิ กรรมการ 
พ.อ.ดร.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ กรรมการ 

พ.ท.หญิง ณัฏฐ์พร บุนนาค กรรมการ 

พ.ต.หญิง เอิบบุญ  บุลสุข  กรรมการ 
ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร  อินคุ้ม กรรมการ 
ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ/เลขานุการ 
ร.ท. สมโชติ  วีรภัทรเวธ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๑.๗.๒.คณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

ยศ – ช่ือ –สกุล ต าแหน่ง 

พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ กรรมการมาตรฐาน ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ 
กรรมการมาตรฐาน ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

พ.อ.ดร.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ กรรมการมาตรฐาน ๓ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
กรรมการมาตรฐาน ๗ ด้านท านุบ ารุงศิลปะ  

พ.ท.มนตรี  อินทรสูต กรรมการมาตรฐาน ๕ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ร.อ.สมโชติ  วีรภัทรเวธ กรรมการมาตรฐาน ๖  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการมาตรฐาน ๘ ด้านระบบประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 



  

  
 

 

๑.๗.๓.คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

ยศ – ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 
พ.อ.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ ประธานกรรมการ                                                          
พ.ล.ต.ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
พ.อ.ดร.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ กรรมการ 
พ.ท.หญิง ณัฏฐ์พร บุนนาค กรรมการ 
ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ 
ร.อ.สมโชติ  วีรภัทรเวธ กรรมการ 
ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร  อินคุ้ม กรรมการ/เลขานุการ 
 
๑.๘ หลักสูตรสาขาวิชา  

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน นนร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ การจัดการเรียนการสอนของ กปศ.ฯ  ด าเนินการ
ตามหลักสูตร “นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔” (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ส าหรับนนร.ช้ันปีท่ี ๔ และหลักสูตรนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔) ส าหรับ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ ซึ่งมีกระบวนวิชาท่ีรับผิดชอบดังนี้ :-  
 HI ๒๐๐๑ ไทยศึกษา  (วิชาบังคับของ นนร. ช้ันปท่ีี ๒) 
 HI ๒๐๐๒ ตะวันตกศึกษา      
 HI ๕๐๐๒ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  (วิชาบังคับของ นนร. ช้ันปีท่ี ๔) 
 HI ๕๑๐๑ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงโลก 
 HI ๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
 HI ๕๑๐๓ ประวัติศาสตร์จีน 
 HI ๕๑๐๔ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 
 HI ๕๑๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิชาบังคับของ นนร.ช้ันปีท่ี ๔ ตอน วท.) 
 HI ๕๑๐๖ ประวัติศาสตร์ไทย 
 HI ๕๑๐๗ ประวัติศาสตร์อเมริกา  
 HI ๕๑๐๘ ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 HI ๕๑๐๙ ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
 HI ๕๙๐๑ หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  กปศ.ฯ ได้เปิดท าการสอนดังนี้ :- 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

          ๑)  HI ๕๑๐๗ ประวัติศาสตร์อเมริกา 
                              วิชาเลือกเสรีส าหรับ นนร. ช้ันปีท่ี ๔ 



  

  
 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
          ๒)  HI ๒๐๐๑  วิชาไทยศึกษา  (๒-๐-๒) วิชาบังคับส าหรับ นนร. ช้ันปีท่ี ๒ 
 ๓)  HI ๕๑๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๓-๐-๓) วิชาบังคับส าหรับ นนร.ช้ันปท่ีี ๔  
          สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                 

๑.๙ จ านวนนักเรียนนายร้อย (แยกตามชั้นปี) 
 กปศ.ฯ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และช้ันปีท่ี ๔ ท้ังส้ิน
มีจ านวนดังนี้.- 
 

 ช้ันปีท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๓ ช้ันปีท่ี ๔   
 วิชาบังคับ วิชาบังคับ วิชาบังคับ วิชาเลือก รวม 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ - - - ๓๓ ๓๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๒๒๐ - ๔๔ - ๒๖๔ 

รวม ๒๒๐ - ๔๔ ๓๓ ๒๙๗ 
 
๑.๑๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๑.) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะผู้น าดี มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตน
เพื่อชาติและประชาชน โดยการปลูกฝังวิชาผู้น าและครูทหารเป็นหลัก 
  ๒.) มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบ                
รู้บทบาทของเหล่าต่าง ๆ และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ๓.) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อเป็นทหาร
อาชีพ 
  ๔.) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  เป็นสุภาพบุรุษ   มีคุณธรรม  สามารถพัฒนาและด ารงความ
เข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยของตน 
  ๕.) มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอ  ส าหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น  และเป็นผู้
ท่ีทันโลกทันเหตุการณ์  
  ๖.) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  
 
 
 

 
 
 



  

  
 

 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
๑. บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กับแผนปฏิบัติราชการ    

กปศ.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงถึงแผนงาน 

และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
๕. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
    ๖. ภาคผนวก ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กปศ.ฯ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ 
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 

 



 

๑๒ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์  ๑๔ กลยุทธ์  ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา 
ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส
อันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือ
เพลงไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 
การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกิจ
ใน  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีเก่ียวกับ รร.จปร. และ 
จว.น.ย. 

 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน 
(Lecture notes) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จ----
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
กิจกรรมทศันศึกษาโครงการส่วนพระองค์และ
พระบรมมหาราชวัง 

 การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
การร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคล
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฏหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

การส่ง กพ.กปศ.ฯ เข้าร่วมรับการปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้
มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 
จัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๗ 
แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้าน ๕. แผนงานการพัฒนาต ารา และเอกสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร



 

๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

สนับสนุนการเรียนรู้ 
การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ ์
การประเมินผลระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 
สกศ.ฯ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร.รักการ
อ่าน 
กิจกรรมทศันศึกษาของคณาจารย์และ นนร. 
การเชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก/ศิษย์เก่า มาให้ความรู้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร/
ทุนการศึกษา 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 
นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การบรรลุเป้าหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารการศึกษา เพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ  ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารการศึกษา เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 



 

๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๖๐ 

  การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการที่      
สกศ.ฯ จัด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้าน 
ก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
การสนับสนุนการจัดท าและรับรองผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ อจ.สกศ.ฯ 
ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 
ประเมินจรรยาบรรณ อจ.สกศ.ฯ 
โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 
การเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบ 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
   ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ กปศ.ฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อม

ภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กปศ.ฯ และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 โครงการ ๕ ส. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิง
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพล
และส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสงูข้ึนของหลักสูตร
ต่างประเทศ และแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
เอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 ๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานของภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา/
ดูงาน 

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔.แผนงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์

โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของ  
อาจารย์  

 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

 ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

  ๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) โครงการการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจ าปีปี 
๒๕๕๙ 

  ๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ 



 

๑๖ 
 

    
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

   ลูกจ้าง 
    การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/ กรรมการวิชาชีพ/ 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอื่น 

   การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคม
ในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

   การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กับแผนปฏิบติัราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
บุคลากรของ สกศ. รร.จปร.    
ยึดมั่น และปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.รร.จปร.   
มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอนัควรอย่างเต็มขีด
ความสามารถ 
๑.แผนงานการพิทักษ์
รักษา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๑. โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือเพลง
ไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

พล.ต.หญิง    
ปิยนุช ฯ 

๙.๑ 

๒. การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกิจใน  
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีเก่ียวกับ รร.จปร. และ จว.น.ย. 

ร.อ.หญิง     
ทิพย์พาพร ฯ 

๙.๑ 

๓. โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน (Lecture 
notes) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๙.๑ 

๔. กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และ
พระบรมมหาราชวัง 

หน.วิชา       
ไทยศึกษา 

๙.๒, ๗.๑, ๗.๒(๒) 

๕. การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ร.อ.หญิง     
ทิพย์พาพร ฯ 

๙.๑, ๗.๑, ๗.๒(๒) 

๖. การร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเน่ือง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

  ๗. การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

      

      



 

๑๘ 
 

      

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

  

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชา -     
นุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

  กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

  

๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

การส่ง กพ.กปศ.ฯ เข้าร่วมรับการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท   
ด้านวิชาการให้เหมาะสม ทันสมัย 
และก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและนโยบาย  
ของกองทัพบก ได้มาตรฐาน   
ตามข้อก าหนดของทหาร และพล
เรือน และให้มีผลต่อการพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล ให้สามารถน ามาใช้
งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิชาการระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทางทหารและ
พลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 

 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

๑. การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา คณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐาน

การศึกษา กปศ.ฯ 

๓.๒ (๓), (๔) 

 
๒. จัดท า มคอ. ๓ และ มคอ.๗ หัวหน้าวิชา ๓.๒ (๑,๒,๕)  

๓.๓ (๑,๒,๕) 

  
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา พล.ต.หญิง    

ปิยนุช ฯ 
๓.๓ (๔,๖) 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

  
๕. แผนงานการพัฒนา
ต ารา และเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

พล.ต.หญิง    
ปิยนุช ฯ 

๓.๔ (๒) 

  
๒. การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน พ.อ.หญิง 

ชมนาด ฯ 
๓.๔ (๑) 

  
๓. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พ.อ.หญิง 

ชมนาด ฯ 
๓.๔ (๑,๓) 



 

๒๐ 
 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
  ๖. แผนงานปรับปรุง

และพัฒนาอุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑. โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ ์ ร.ต.นิติธร ฯ ๓.๔ (๑) 

  
๒. การประเมินผลระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

หัวหน้าวิชา ๓.๔ (๔,๕) 

  กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๘. แผนงานพัฒนา

ผู้เรียน 
๑. การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน หัวหน้าวิชา ๓.๔ (๑) 

  ๒. กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ร.อ.อภิเษก ฯ ๒.๔, ๓.๒ (๑), ๙.๑ 

  
๓. การเชิญผู้มีประสบการณค์วามรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก/ศิษย์เก่า มาให้ความรู้และพัฒนาวิชาการ/
วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร/ทุนการศึกษา 

หัวหน้าวิชา ๑.๔(๑) 

  

๙. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย นนร. ร.อ.สมโชติ ฯ ๙.๑ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองโดยบุคลากรทุก
ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพและ
น ามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และบุคลากร สกศ.ฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ระบบการประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานการ
ประกันคุณภาพ - 
การศึกษา 

๑. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุ
เป้าหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 

พล.ต.หญิง  
ปิยนุช ฯ 

๘.๒ (๔) 

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พล.ต.หญิง  
ปิยนุช ฯ 
พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๘.๒ (๒) 



 

๒๑ 
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ร.ต.นิติธร ฯ ๕.๑ (๑) 

   ๔. การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พล.ต.หญิง  
ปิยนุช ฯ 
พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๘.๒ (๒) 

   ๕. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๕.๑ (๒) 

   ๖. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ร.อ.อภิเษก ฯ ๕.๑ (๒), ๘.๒ (๑) 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาให้มคีวามรู้
ความสามารถในการใช้และการ
ท านุบ ารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้และ
การบ ารุงรักษาสื่อการสอน
ประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนทุกครั้งที่  สกศ. ฯ
ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่ สกศ.ฯ จัด พ.ท.มนตรี ฯ ๕.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 
 

ด้านก าลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา โดยการ
ช่วยในการจัดหาแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ในแต่ละปี อจ.สกศ.ฯ แต่ละคน 
ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับ
การฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้อง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวน อจ.สกศ.ฯ ทัง้หมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

๑. การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ 

พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

๒. การสนับสนุนการจัดท าและรับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๒.๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 ๑๕. แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจาย์ สกศ.ฯ พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๒.๕ 

  ๒. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ พ.อ.หญิง       
ชมนา ด ฯ 

๒.๕ 

  ๓. ประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ส่วนการศึกษา พ.อ.หญิง 
ชมนาด ฯ 

๒.๕ 

  ๔. โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

หน.วิชา ๗๒ (๑) 

  ๕. การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย หน.วิชา 
ไทยศึกษา 

๗.๒ (๑) 

 
 
 



 

๒๓ 
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่
เป็นผลมาจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เพ่ือพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายน ามาใช้ในการศึกษา การ
วิจัย การบริหารงานของ  
สกศ.ฯ อันเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึน 

สกศ.รร.จปร. มีระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ในการศึกษา 
การวิจัย การบริหารงานของ 
สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

๑. โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ หน.วิชา 
 

๓.๓ 
 

๒. การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

พ.ต.หญิง        
เอิบบุญ ฯ  

๓.๔ 

๓. การเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

ร.อ.อภิเษก ฯ  ๓.๔, ๕.๑ (๑,๕) 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซต์ กปศ.ฯ ร.ต.นิติธร ฯ  ๓.๔ 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของ
หน่วยที่สามารถรองรับปริมาณ
งานทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน และ
อนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

๑. การปรับภูมิทัศน์ กปศ.ฯ และ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม        

พ.ท.มนตรี ฯ ๗.๒ 

๒. โครงการ ๕ ส. พ.ท.มนตรี ฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพ

ฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านก าลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนาหรือ
เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวน อจ.สกศ.ฯ ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

๑. การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

พล.ต.หญิง 
ปิยนุช ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

  

๒๓. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

๑. การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

พ.อ.หญิง   
ชมนาด ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

   ๒. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน พ.ท.มนตรี ฯ ๕.๔ 

  
 ๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 
พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๔, ๖.๑ 



 

๒๕ 
 

ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสริมการท างาน
วิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ของ 
อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. 

 

ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. 
ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและ
กองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบต่อ
การด าเนินงานด้านการวิจัย 
ของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเชื่อม่ันและให้การยอมรับ
ในเชิงวิชาการ 

  

๒๔.แผนงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/       
งานสร้างสรรค ์

๑. โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 

พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๒ (๑) 

 ๒. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๒ 

 ๓. ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๒ 

 
 



 

๒๖ 
 

 

ด้านการศึกษา 

  
๒๕.แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙ ร.อ.อภิเษก ฯ ๙.๒ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย์บริการทางวิชาการ 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอกและกลุ่ม
บุคคลอื่น 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  

 

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบ
เข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
กรรมการวิชาการ/ กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ร.อ.สมโชติ ฯ 
 

๖.๑ 

๓. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

๔. การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมใน
หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

๕. การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพม าใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร.อ.สมโชติ ฯ 
 

๖.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 
 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม   
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๑. โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราช
นิพนธ์เน้ือเพลงไทยใน พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๕ รอบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปี ๕๙ 

๑๐๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ๙.๑ 

๒. การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
พระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช- 
กุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และ จว.น.ย. 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.หญิง  

ทิพย์พาพร ฯ 

๙.๑ 

  ๓. โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์     
ค าสอน (Lecture notes) ใน พล.อ.หญิง 
ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ใน
ปี ๕๙ 

๑๐๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๙.๑ 

 ๔.  กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วน
พระองค์ และพระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความพึงพอใจ 
ผู้ที่เข้าร่วม 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชาไทยศึกษา ๙.๒, ๗.๑, 
๗.๒ (๒) 

 ๕. การบริการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมา-
คุณากร 

ความพึงพอใจของ     
ผู้เข้าชม 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.หญิง  

ทิพย์พาพร ฯ 

๙.๑, ๗.๑, 
๗.๒ (๒) 

 ๖. การร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวาย 
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิม - 
พระชนมพรรษา 

จ านวนก าลังพล        
ที่เข้าร่วม 

≥ ๕๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 



 

๒๘ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

๒. แผนงานการใช ้
มาตรการทางกฎหมายหมิ่น    
พระบรมเดชานุภาพและการ
กดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความใน

การ
ตรวจสอบ 

≥ ๑,๐๐๐ 
ข้อความ/ป ี

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนข้อความรวมใน
การตรวจสอบ 

≥ ๑,๐๐๐ 
ข้อความ/ป ี

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม 

≥ ๕ คน ส่งก าลังพลเขา้ร่วมโครงการการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของ
กองทัพบก ส าหรับก าลังพล สกศ.ฯ 

จ านวนก าลังพล กปศ.ฯ 
ที่เข้าร่วม 

≥ ๕ คน พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๙.๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวชิาการระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพฒันาหลักสูตร      ๑. การประเมินผลการเรียนการสอน

รายวิชา 
ผลการประเมิน ≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ คณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานการศึกษา
ของ กปศ.ฯ 

๓.๒ (๓), 
(๔) 

   ๒. จัดท า มคอ. ๓ และ มคอ.๗ จ านวนกองวิชาที่
จัดท า 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๓.๒  
(๑-๒, ๕) 

๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

   ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา

ของกองวิชา 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ๓.๓ (๔,๖) 

 
 



 

๒๙ 
 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพฒันาต ารา และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอน 

จ านวนต ารา
ที่จัดท าเพื่อ
ประกอบ 
การเรียน
การสอน 

๑ เล่ม ๑. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 

เข้าร่วมประชุม ๑๐๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ๓.๔ (๒) 

๒. การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่ได้รับ

การพัฒนา 

> ๕๐ %  

ของรายวิชาทีส่อน 

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๓.๔ (๑) 

๓. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน 

๑๐๐ %  พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๓.๔ (๑,๓) 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ

เรียนรู้ 

≥ ๓.๕๑ ๑. โครงการพัฒนาห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อมของ
ห้องเรียน และ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

๑๐๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.ต.นิติธร ฯ ๓.๔ (๑) 

๒. การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้  
สกศ.ฯ 

คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๓.๔ (๔-๕) 

กลยุทธ์ท่ี ๕ นนร.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม      
ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

๘๐% ๑. การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.
รักการอ่าน 

การน าเสนอสื่อ
สิ่งพิมพ ์ที ่นนร. จัดหา

ตามความสนใจ 

≥ ๒ ครั้งต่อปี พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๓.๔ (๑) 

๒. การทัศนศึกษาของคณาจารย์ และ นนร. ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร. และ

อาจารย์ 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.อภิเษก ฯ ๒.๔, ๓.๒
(๑),๙.๑ 

   ๓. การเชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก/ศิษย์เก่ามาให้ความรู้และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพสนับสนุนทรัพยากร/
ทุนการศึกษา 

จ านวนวิชาที่มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์ 

๑๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๑.๔ (๑) 



 

๓๐ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

๘๐ % การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบ
วินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง / เดือน พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและบุคลากรของ สกศ.ฯ มีความรู้ความเขา้ใจระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
สกศ.ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๕๑  ๑. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ 
พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุ
เป้าหมาย ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
บรรลุเป้าหมาย 

๑๐๐%  พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ๘.๒ (๔) 

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.ฯ และ

แผนปฏิบัติราชการ
กองวิชา 

๑๐๐ %  พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ  
พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ 

 

๘.๒ (๒) 

๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.ต.นิติธร ฯ ๕.๑ (๑) 

๔. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ได้รับการ

ประเมิน 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ  
พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ 

๘.๒ (๒) 

   ๕. การจัดท ารายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ      
กปศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

การประเมินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๕.๑ (๒) 

 
 



 

๓๑ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

   
๖. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตาม

ก าหนด 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.อภิเษก ฯ ๕.๑ (๒)  
๘.๒ (๑) 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใชแ้ละการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ.รร.จปร. ได้รับสื่อการสอนใหม่ ๆ 
กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบตัรบ ารุงอุปกรณ์ 
๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ

อบรม 

≥ ๒ นาย ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการที่  
สกศ.ฯ จัด 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 

≥ ๒ นาย พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๕.๔ 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร.แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเขา้รับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพทีต่นเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชการที่สภาอาจารย์ฯ จัด  
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของก าลังพล 

 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์

๘๐% ๑. การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลังพลที่จบ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 

๑๐๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๔, ๕.๔ 

๒. การสนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

จ านวนอาจารย์ที่เขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ นาย พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๑ 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์

๘๐% ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 
สกศ.ฯ 

ประชุม ≥ ๒ ครั้ง พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๕ 

๒. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ อาจารย์ส่วน
การศึกษา 

เล่มคู่มือ ๑๐๐ % พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๕ 

๓. ประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ส่วน
การศึกษา 

ผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๕ 

๔. โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๗.๒ (๑) 



 

๓๒ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

   
๕. การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
≥ ๑,๐๐๐ คน พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชาไทยศึกษา ๗.๒ (๑) 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ท่ี ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย     
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์

๘๐% ๑. โครงการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

การน าไปใชป้ระโยชน์ ≥ ๘๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ หัวหน้าวิชา ๓.๓ 

๒. การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ  

จ านวนส าเนาเอกสาร
ในฐานข้อมูล 

≥ ๘๐๐  เรื่องต่อปี 
  

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ต.หญิง เอิบบุญ ฯ ๓.๔ 

๓. การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณฐานข้อมูลทีแ่ล้ว
เสร็จจากหนังสือ/

เอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อวีดิ
ทัศน์ ที่รับเข้ามาในป ี

๒๕๕๙ 

 ≥ ๘๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.อภิเษก ฯ ๓.๔, ๕.๑ 
(๑.๕) 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    การพัฒนาเว็บไซต์ กปศ.ฯ ความทันสมัยของ
ข้อมูล 

 ≥ ๘๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.ต.นิติธร ฯ ๓.๔ 

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ มีโครงสรา้งของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ท่ี ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจของ

บุคลากร
และ นนร. 

 ≥ ๓.๕๑ ๑. การปรับภูมิทัศน์ กปศ.ฯและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

คะแนน 
ความพึงพอใจ   

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๗.๒ 

๒. โครงการ ๕ ส. คะแนน 
ความพึงพอใจ 

≥ ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 



 

๓๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร. เขา้ร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการที่สภาอาจารย์ ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน       
อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ท่ี ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศ และแผนการใช้
ประโยชน์ 

จ านวน
บุคลากรที่

ได้รับ
การศึกษา

สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

๑ นาย พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ๒.๔, ๕.๔ 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์

๘๐% ๑. การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้ารว่มการ

ประชุม/สัมมนา 

๓ นาย 
(นับซ้ าได้)  

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.หญิง ชมนาด ฯ ๒.๔, ๕.๔ 

   
๒. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนสายสนับสนุน
ที่อบรม/ทัศนศึกษา/  

ดูงาน 

๑ นาย 
  
 

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.ท.มนตรี ฯ ๕.๔ 

   
๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑ งาน พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๔, ๖.๑ 

 
 
 
 



 

๓๔ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอกและกลุ่มบุคคลอื่น ๆ  

กลยุทธ์ท่ี ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

 

 

  

๑. โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ที่
ท างานวิจัย 

๒๐% พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ. สรศักด์ิฯ ๒.๒ (๑) 

๒. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ ์

๑ ผลงาน  พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๒ 

๓. ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

กองวิชาเข้ารว่มส่ง
ประกวด 

๑ ผลงาน พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ พ.อ.สรศักด์ิ ฯ ๒.๒ 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ 
(KM) 

จ านวนเรื่อง
ในการ
จัดการ
ความรู ้

๒ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู ้

 
ความพึงพอใจในการ

เข้าถึงองคค์วามรู ้

๒ เรื่อง 

 

≥ ๓.๕๑ 

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.อภิเษก ฯ ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์

๘๐% 

 

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

> ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/ 
กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

> ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

   ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

> ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 

๔. การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ฟัง 

> ๓.๕๑ พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๑ 



 

๓๕ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบรอง 
  

ตัวบ่งชี้ 

   ๕. การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/หรือการวิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่

น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ

สอน/การวิจัย 

๘๐% จากจ านวน
ทั้งหมด 

พล.ต.หญิง ปิยนุช ฯ ร.อ.สมโชติ ฯ ๖.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ 

- 
  

- 
มาตรฐานที่ ๒ 
   - ควรมีแผนงานจัดสรรทรัพยากรเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
   - ควรมีแผนการสร้างขวัญและก าลังใจอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 
   - ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่ได้รับการ
รับรอง และมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
   - กปศ.ฯ มีโครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์
และโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
กปศ.ฯ รวมทั้งน าผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
นนร. 

มาตรฐานที่ ๓ 
- 

  
- 

มาตรฐานที่ ๔ 
   - ควรเปิดโอกาสให้ นนร. และข้าราชการ รร.จปร. หน่วย
อื่น ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ กปศ.ฯ มากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิด
การตระหนักในเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ไทย 
   - ควรเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
ก าลังพลเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ สกศ.ฯ  
ที่ระบุให้ทุกกองวิชาฯ ปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - กปศ.ฯ มีการก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย และเปิดโอกาสให้ข้าราชการ รร.จปร. หน่วยอื่น
หมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นประจ าทุกปี 
๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลัง
พล 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างจริยธรรมของ
ก าลังพลและครอบครัว กปศ.ฯ 

มาตรฐานที่ ๕ 
   - กปศ.ฯ มีหนังสือไว้ให้บริการมาก แต่มีผู้มารับบริการน้อย 
   - การจัดท าฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทเอกสาร
ส าเนายังอยู่ในข้ันเริ่มต้น และการให้บริการยังจ ากัดอยู่เฉพาะ
ในระบบอินทราเน็ต จึงมีผู้มาใช้บริการไม่มากนัก 
   - ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมและไม่เสถียรต่อการใช้
งาน 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - กปศ.ฯ มีกิจกรรมพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลห้องสมุด
ออนไลน์และโครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการใช้งานของบุคลากร 
กปศ.ฯ และ นนร. เป็นหลัก และด้วยเหตุผลเรื่องลิขสิทธ์ิ
ของข้อมูลทางประวัติศาสตร์จึงเปิดบริการเฉพาะในระบบ
อินทราเน็ต 
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - กปศ.ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ ของ สกศ.ฯ  

มาตรฐานที่ ๖ 
   - การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ  
   - การน าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและสง่ 
ก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
   - กปศ.ฯ มีโครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 



 

๓๒ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
๒๔.แผนงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
   - กปศ.ฯ มีการน าผลงานวิจัย รวมทั้งความรู้
ประสบการณจ์ากการอบรมและการบริการวิชาการวิชาชพี
มาพัฒนาการเรียนการสอน นนร. 

มาตรฐานที่ ๘ 
   - การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 
   - การน าแผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
การศึกษา 
๑๐. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - กปศ.ฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ 
สกศ.ฯ เพ่ือจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงงานประกันคุณภาพ
การศึกษาบนฐานข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นระบบ 
   - กปศ.ฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอนัควร อย่างเต็มขีด

ความสามารถ 
 ๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ชื่อโครงการ โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อรอ้งเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง สมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ 
 พระชนมายุ ๕ รอบ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ    กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ    พล.ต.หญิง ปิยนุช รัตนวิชัย 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงเริ่มจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ในการนี้  องค์กรและคณะบุคคลท่ีมีโอกาสท างานใกล้ชิดสนอง
พระราชด าริ ๗ องค์กร อันได้แก่ ๑. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ๒.สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ๓. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๔. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
๕. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๖. ร้านภูฟ้า ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และ  ๗. อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อปรึกษากันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ท่ีประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรจะจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระราชด ารัสรวมท้ังภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
ท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  เป็นหนังสือชุด เพื่อจ าหน่ายน ารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย โดยแบ่งประเภทพระราชนิพนธ์และพระราชด ารัสให้แต่ละองค์กรไปรวบรว มและ
จัดพิมพ์ ในรูปแบบเดียวกัน จ านวน ๗ - ๙ เล่ม ท้ังนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับมอบหมายให้
รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อร้องเพลงไทย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  
 ๓.๒ เพื่อสืบค้น รวบรวมเนื้อร้องเพลงไทยท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในวาระต่าง ๆ ต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์
จนถึงปัจจุบัน 

๓.๓ เพื่อเผยแพร่พระราชปรีชาญาณทางด้านวรรณศิลป์ท่ีได้พระราชทานแก่แวดวงดนตรีไทย      
๔. ตัวชี้วัด  ต้นฉบับพระราชนิพนธ์ที่รวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
๕. เป้าหมาย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมพระราชนิพนธ์เนื้อร้องเพลงไทยท่ีทรงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ จนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระต่าง ๆ ท้ังหมด ตามล าดับเวลา 
 ๗.๒ สืบค้นท่ีมาของเนื้อร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ต่างๆ เพื่ออธิบายประกอบ 
 ๗.๓ เรียบเรียงจัดท าต้นฉบับ 



 

๓๔ 
 

 ๗.๔ น าเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑   
 ๗.๕ ปรับปรุงเป็น ร่าง ๒ 
 ๗.๖ ปรับปรุงเป็น ร่าง ๓ ต้นฉบับสมบูรณ์ 
 ๗.๗ ออกแบบ และ จัดพิมพ์ 
 ๗.๘ โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ 
 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ๓๖๙,๗๙๐  บาท 
 ๙.๑ ค่าตอบแทน ๑๕,๓๖๐  บาท 
       - ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา ๒ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท)     ๑๒,๐๐๐ บาท 
       - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารต้นฉบับหนังสือฯ ๓๓๖ หน้า (หน้าละ ๑๐ บาท)       ๓,๓๖๐ บาท 
 ๙.๒ ค่าใช้สอย ๔,๐๙๐  บาท 
       - กระดาษ A4 ๘๐ แกรม   ๑๒ รีม (รีมละ ๑๒๐ บาท)       ๑,๔๔๐ บาท 
       - หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ๕ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท)       ๑,๒๕๐ บาท 
          (ยี่ห้อ EPSON L210) สีด า 
       - ค่าถ่ายเอกสาร   ๒,๒๐๐ หน้า (หน้าละ ๐.๕ บาท)       ๑,๑๐๐ บาท 
       - แผ่นซีดี    ๑ กล่อง (กล่องละ ๓๐๐ บาท)          ๓๐๐ บาท 
 ๘.๓ ค่าจัดพิมพ์ (๑ เล่ม มี ๓๓๖ หน้า)    ๑,๐๐๐ เล่ม (เล่มละ ๓๕๐.๓๔ บาท) ๓๕๐,๓๔๐ บาท  
๙. การติดตามและประเมินผล 
 คณะท างานด าเนินงานตามระยะเวลาในวิธีการด าเนินงานและรายงานผลเป็นระยะในท่ีประชุมของ
กองวิชาฯ  
 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

๑๐.๒ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ 
 
    ตรวจถูกต้อง 
           พล.ต.หญิง 

        (ปิยนุช  รัตนวิชัย) 
                         ผทค.สป. ปฏิบัติหน้าท่ี  

                                                            ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอนัควร อย่างเต็มขีด

ความสามารถ 
 ๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 
ชื่อโครงการ การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ รร.จปร. และ จว.นครนายก 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร  อินคุ้ม 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการและทรงสอนท่ี 
รร.จปร. มากว่า ๓๕ ปี ทรงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า โดย
เฉพาะงานวิชาการและงานบริการสังคม ดังนั้น กปศ.ฯ จึงรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชภารกิจท่ี
ทรงปฏิบัติในด้านวิชาการตลอดเวลาท่ีทรงสอนใน รร.จปร. และจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุทูลกระหม่อม
อาจารย์ เพื่อเก็บรวบรวมให้เป็นระบบส าหรับเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนใน
โอกาสต่าง ๆ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเก็บรักษา อนุรักษ์ จัดท าเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการสอนท่ี รร.จปร.   
และให้บริการแก่ผู้ท่ีสนใจในรูปแบบจดหมายเหตุและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการค้นคว้า รวมท้ัง
เป็นต้นแบบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุของ กปศ.ฯ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ         
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ 
  
๔. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ > ๓.๕๑ 
 
๕. เป้าหมาย 

จัดเก็บเอกสารชั้นต้น ส่ือวีดิทัศน์ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง และให้บริการตามร้องขอ 

 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 
   
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บไว้ในห้องสมุดและคลังข้อมูลด้านวิชาการ
ของ กปศ.ฯ 
 ๗.๒ แยกประเภทของหลักฐานเป็นหมวดหมู่  



 

๓๖ 
 

 ๗.๓ เรียงล าดับหลักฐานแต่ละหมวดหมู่ตามเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๗.๔ จัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ในคลังข้อมูล และด าเนินการท าส าเนาเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป  
 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   - 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ส ารวจความพึงพอใจ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นระบบ สามารถสืบค้นและให้บริการได้    
 
      ตรวจถูกต้อง 
       ร.อ.หญิง 

        (ทิพย์พาพร  อินคุ้ม) 
       รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอนัควร อย่างเต็มขีด

ความสามารถ 
 ๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน (Lecture note) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ   พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ 
๒. หลักการและเหตุผล  

นับต้ังแต่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการ ณ รร.จปร.
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เอกสารประกอบการสอนวิชาต่าง ๆ ท่ีทรงสอน
เป็นจ านวนมาก เอกสารดังกล่าวนับว่ามีคุณค่าทางวิชาการเพราะนอกจากจะมีเนื้อหาซึ่งแสดงบริบททาง
ประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาท่ีทรงพระราชนิพนธ์เอกสารนั้นแล้ว ยังสามารถเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์      
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ รร.จปร.และพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการ
ทรงสอน การจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอนดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะประโยชน์ทาง
วิชาการประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยส่วนรวม และเป็นการเทิดพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงรับราชการ ณ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
 รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน แบ่งตามรายวิชาและล าดับเวลา เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจและความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระราชนิพนธ์ค าสอนในเชิงประวัติศาสตร์
นิพนธ์      
๔. ตัวชี้วัด  ต้นฉบับพระราชนิพนธ์ค าสอนท่ีรวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจัดพิมพ์ 
๕. เป้าหมาย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมพระราชนิพนธ์ค าสอน แบ่งตามรายวิชาและล าดับเวลา 
 ๗.๒ คัดเลือกพระราชนิพนธ์ค าสอนเพื่อจัดพิมพ์ 
 ๗.๓ น าเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑   
 ๗.๔ ปรับปรุงเป็น ร่าง ๒ 
 ๗.๕ ปรับปรุงเป็น ร่าง ๓ ต้นฉบับสมบูรณ์ 
 ๗.๖ ออกแบบ และ จัดพิมพ์ 
 ๗.๗ โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ๓๒๖,๐๔๐ บาท 
 ๘.๑ ค่าตอบแทน  ๑๕,๒๐๐ บาท 
       - ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา ๒ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท)       ๑๒,๐๐๐ บาท 
       - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารต้นฉบับหนังสือฯ ๓๒๐ หน้า (หน้าละ ๑๐ บาท)         ๓,๒๐๐ บาท 



 

๓๘ 
 

 ๘.๒ ค่าใช้สอย  ๓,๕๐๐ บาท 
       - กระดาษ A4 ๘๐ แกรม   ๑๐ รีม (รีมละ ๑๒๐ บาท)         ๑,๒๐๐ บาท 
       - หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ๔ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท)         ๑,๐๐๐ บาท 
         (ยี่ห้อ EPSON L210) สีด า 
        - ค่าถ่ายเอกสาร   ๒,๐๐๐ หน้า (หน้าละ ๐.๕ บาท)         ๑,๐๐๐ บาท 
        - แผ่นซีดี      ๑ กล่อง (กล่องละ ๓๐๐ บาท)            ๓๐๐ บาท 
 ๘.๓ ค่าจัดพิมพ์ (๑ เล่ม ๓๒๐ หน้า) ๑,๐๐๐ เล่ม (เล่มละ ๓๐๗.๓๔ บาท)  ๓๐๗,๓๔๐ บาท 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 คณะท างานด าเนินงานตามระยะเวลาในวิธีการด าเนินงานและรายงานผลเป็นระยะในท่ีประชุมของ
กองวิชาฯ  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการแก่ นนร. และนกัวิชาการทางประวัติศาสตร์โดยท่ัวไป 

๑๐.๒ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาบทพระราชนิพนธ์ในฐานะปรัชญาทางประวัติศาสตร์และ   
         ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 

 
     ตรวจถูกต้อง 
 
        พ.อ.หญิง รศ. 

       (ชมนาด  เทียมพิภพ) 
        รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร อย่างเต็มขีด

ความสามารถ 
 ๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง”   

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม    กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ       พ.อ.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ  (หัวหน้าวิชาไทยศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อ นนร. จบการศึกษาไปรับราชการทหาร นอกจากบทบาทในการป้องกันประเทศ รักษา
อธิปไตยของชาติแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วย โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ       
ในพระราชด าริต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม กปศ.ฯ เห็นว่าการจัดให้ นนร. และอาจารย์ไปทัศน-
ศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง จะมีส่วนช่วยปลูกจิตส านึกความภูมิใจใน
ชาติ ความรัก และความศรัทธาเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจงานของโครงการ 
ส่วนพระองค์ 
 ๓.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักและสามารถใช้โครงการส่วนพระองค์ เป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด าริ 
 ๓.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์   
ผ่านกิจกรรมในโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๔. ตัวชี้วัด  คะแนนความพึงพอใจของ นนร. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม > ๓.๕๑ 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ
พระราชด าริเพิ่มข้ึน 
 ๕.๒ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
 ๕.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการทัศนศึกษาในระดับ > ๓.๕๑  

 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าแผนและขออนุมัติหลักการ 



 

๔๐ 
 

 ๗.๒ ตรวจพื้นท่ี ประสานหน่วยงานและวิทยากร 
 ๗.๓ จัดท าก าหนดการทัศนศึกษา 
 ๗.๔ ขออนุมัติน า นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษา 
 ๗.๕ เตรียมความพร้อม นนร. 
 ๗.๖ น า นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษา 
 ๗.๗ ประเมินผลการทัศนศึกษา 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   ขอสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการ 
ทัศนศึกษา 
 ๙.๒ นนร. ท ารายงานการทัศนศึกษา 
 ๙.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
 ๑๐.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
      ตรวจถูกต้อง 
       พ.อ. 

            (สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ) 
       อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอนัควร อย่างเต็มขีด

ความสามารถ 
 ๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ชื่อกิจกรรม  บริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร  

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม      กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารโครงการ         ร.อ.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม 

๒. หลักการและเหตุผล 
   หอเฉลิมรัฐสีมาคุณาการเป็นหอเฉลิมพระเกียรติซึ่ง รร.จปร. น้อมเกล้า ฯ จัดถวาย พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา วันท่ี   
๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติท้ังท่ี รร .จปร. ในฐานะทรง
เป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก การจัดให้มี
บริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรท้ังแก่ นนร . และบุคคลภายนอก ย่อมเป็นการช่วยเผยแพร่พระ
เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
เป็นอย่างดี 
   นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมา กปศ.ฯ ร่วมกับ  กอศ.ฯ และกลุ่มแพะส าราญ จัดนิทรรศการ “ร้อย
ดวงใจผ่านของสะสมช่ืนชมพระบารมี” โดยจัดแสดงส่ิงของสะสมของผู้ท่ีจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น ๘ มุมนิทรรศการ คือ มุมช้างแสนรัก  มุมพระต าหนักสวน
ปทุม  มุมแฮปปี้คริสต์มาส  มุมภาพวาดฝีพระหัตถ์  มุมนักหัดสะสมแสตมป์  มุมยิ้มแย้มแพะส าราญ  มุมนัก
อ่านพระราชนิพนธ์ และมุมพระปรีชาท่วมท้นล้นดวงใจ ซึ่งจัดแสดงมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจะ
จัดให้ผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 ๓.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๓.๓ เพื่อให ้นนร.และผู้ท่ีเข้าเย่ียมชม มีความซาบซึ้งและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๔. ตัวชี้วัด   
 ความพึงพอใจของ นนร. และผู้เข้าเย่ียมชม ตามแบบประเมิน > ๓.๕๑ 

 
 
๕. เป้าหมาย 



 

๔๒ 
 

 ๕.๑ นนร. และผู้เข้าเย่ียมชมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๕.๒ นนร.และผู้ท่ีเข้าเย่ียมชม มีความซาบซึ้งและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๕.๓  ผู้เข้าเย่ียมชมมีความพึงพอใจในระดับ  ≥ ๓.๕๑  

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
          พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ เริ่มด าเนินการ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๙ 
 ๗.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของ รร.จปร. และเว็บไซต์ของกองวิชา 
 ๗.๓ ปรับปรุงนิทรรศการท่ีจัดแสดงให้ข้อมูลทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ๗.๔  จัดท าแผ่นพับประกอบการเยี่ยมชม 
 ๗.๕  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อบันทึกสถิติไว้ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ตรวจสอบจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑   นนร. และผู้เข้าเยี่ยมชม ตระหนักหน้าท่ีในการร่วมกันธ ารงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๑๐.๒   สังคมไทยได้รับทราบพระราชกรณียกิจ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีในวงกว้างมากขึ้น 
 
      ตรวจถูกต้อง 
       ร.อ.หญิง 

        (ทิพย์พาพร  อินคุ้ม) 
       รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 
กลยุทธ์ท่ี ๕ นนร.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม  การจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ            พ.อ.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กปศ.ฯ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเสรี 
แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๒, ๓ และ ๕ โดยมีการปรับเปล่ียนเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบกท่ีมีความมุ่งมั่นในการผลิต “นักรบท่ี
ชาญฉลาด” ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของ นนร. ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับความ
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้น นั่นคือ การส่งเสริม นนร. ให้รักการอ่าน โดยให้ นนร. มีโอกาสเลือกอ่านและ
จัดหาหนังสือมาประกอบการเรียนในวิชาท่ี กปศ.ฯ เปิดสอนได้ตามความสนใจ 

ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมรักการอ่านของ กปศ.สกศ.รร.จปร.จึงได้ปลูกฝังส่งเสริมให้ นนร. ได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าตามหัวข้อท่ีสนใจ  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีกปศ.ฯ ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนแบบการอภิปรายและค้นคว้าตามความสนใจของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
ด้วยการให้ นนร.ได้มีโอกาสค้นคว้าโดยเลือกซื้อหนังสือ ต ารา หรือเอกสารประกอบการค้นคว้าอภิปรายในคาบ
เรียนและน าเข้าห้องสมุด โดยยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการจากห้องสมุดท่ีสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อจัดหาหนังสือหรือส่ือส่ิงพิมพ์ที่ทันสมัยท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนเข้าห้องสมุด กปศ.ฯ 

๓.๒ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ นนร. โดยปลูกฝังให้ นนร.รักการอ่านด้วยการค้นคว้าตามหัวข้อ
ท่ีสนใจ 
๔.ตัวชี้วัด 
          การน าเสนอส่ือส่ิงพิมพ์ที่ นนร.จัดหาตามความสนใจในคาบอภิปรายของวิชาเลือกเสรีของ กปศ.ฯ  ใน
แต่ละภาคการศึกษา 
๕. เป้าหมาย   
         มีการด าเนินการ > ๒ ครั้งต่อปี 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
     พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐  

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าโครงการจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน 
 ๗.๒ มอบหมายงานให้ นนร. ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานในคาบอภิปรายของวิชาเลือกเสรี 
กปศ.ฯ 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ทุนพระราชทานจาก พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  



 

๔๔ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลท่ีได้จากการอ่านและการน าเสนอในคาบอภิปรายในช้ันเรียน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  นนร.สามารถฝึกการค้นคว้าตามหัวข้อประวัติศาสตร์ที่สนใจได้ตรงกับความต้องการมากข้ึน 
๑๐.๒   นนร. ได้พัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ของโลกอยู่เสมอ และห้องสมุด กปศ.ฯ มีหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น 

 
     ตรวจถกูต้อง 
       พ.อ. 

            (สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ) 
       อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
กลยุทธ์ที่ ๑๐    การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
               ๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย   
๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม  กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ    พ.อ.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ  (หัวหน้าวิชาไทยศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 นาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นการแสดงท่ีสะท้อนวิถีชีวิตไทยในอดีต ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ไว้ให้ สมควรท่ีเยาวชนรุ่นหลังควรเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และช่วยกัน
อนุรักษ์ กปศ.ฯ จึงได้บรรจุหัวข้อนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาไทยศึกษา และเพื่ อให้ นนร. 
รวมท้ังเยาวชนใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้ องค์ ผอ.กปศ.
สกศ.รร.จปร. จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้คณะนาฏศิลป์จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร มา
บรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ส่ิงนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงความสนใจและการเห็นคุณค่าของการท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบันจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้  การจัดโครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ในการด าเนินงานส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อีกทางหนึ่ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
           ๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รู้จักดนตรีไทยหลัก ๆ และเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ 
                ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รู้จักนาฏศิลป์ไทย สามารถแยกแยะประเภทระหว่างระบ า  
ร า เต้น 
           ๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับความบันเทิงพร้อมกับความภูมิใจในภูมิปัญญาของ 
บรรพบุรุษ ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
๔. ตัวชี้วัด   
 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
 ≥≥≥ ๑,๐๐๐ คน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
   พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ  
 จัดบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับ นนร .ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีศึกษาวิชา 
ไทยศึกษา (HI 2001) และข้าราชการ รร.จปร. หน่วยอื่น  รวมท้ังนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก  อีกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน เพื่อให้ข้าราชการ รร.จปร.  นนร. และเยาวชน
ใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสรับชมและเข้าถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้   ณ  หอประชุม รร.จปร. 
ในเวลาตามตารางสอนของวิชาไทยศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นเวลา ๒ ช่ัวโมง 



 

๔๖ 
 

 ๗.๑ จัดท าแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๗.๒ ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๗.๓ เตรียมความพร้อมการสาธิต 
 ๗.๔ สาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 ๗.๕ ประเมินผลการสาธิต 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ขอรับสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๙.๒ ประเมนิความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมในระหว่างการสาธิต 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นนร. และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 ๑๐.๒  นนร. และเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความภูมิใจ ต้องการท่ีจะช่วยกันท านุ
บ ารุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
     ตรวจถูกต้อง 
       พ.อ. 

            (สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ) 
       อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผูน้ าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
กลยุทธที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
 ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ชื่อกิจกรรม   การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ      กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารโครงการ  พ.ต.หญิง เอิบบุญ  บุลสุข 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราโชบายของพล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ท่ีทรงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทย โดย
อาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้น ในช่วง พ.ศ. 
๒๕๓๕ เป็นต้นมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้ อาจารย์ กปศ.ฯ ด าเนินการสืบค้นและส าเนาเอกสารประวัติศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
 - The National Archives and Records Administration (NARA), สหรัฐอเมริกา 
 - The Public Record Office (PRO), อังกฤษ 
 - The Oriental and Indian Office Collections (OIOC), the British Library, อังกฤษ 
 - Bank of England, อังกฤษ 
 - หอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศ และ Mission etranger, ฝรั่งเศส 
 - หอจดหมายเหตุกรุงไซ่ง่อน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 - หอจดหมายเหตุกรุงพนมเปญ, ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 -  เอกสารหายาก ชุดอูโมมินต์ (U Moe Myint Collection), สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 -  เอกสารพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ World Columbian Exposition 
Chicago USA 1894 
 ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการด าเนินการเป็นพระราชทรัพย์ บางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก
กองทัพบก และส าเนาส่วนหนึ่งได้มาจากการวิจัยของอาจารย์ กปศ.ฯ ระหว่างศึกษาในต่างประเทศ 
 ในปัจจุบัน กปศ.ฯ ก าลังด าเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวในรูปแบบดิจิตัล เพื่อขยายฐานข้อมูล
ให้กว้างขวางและครอบคลุมข้อมูลส าหรับการวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศของ กปศ.ฯ ในรูปแบบดิจิตัล  

๔. ตัวชี้วัด  
จัดเก็บข้อมูลส าเนาเอกสารให้ได้ตามเป้าหมาย 

 

๕. เป้าหมาย 
๕.๑  กรอกช่ือเรื่องส าเนาเอกสารฯ ให้อยู่ในฐานข้อมูลได้อย่างน้อย ๘๐๐ ช่ือเรื่องต่อป ี

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 



 

๔๘ 
 

 พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ น าข้อมูลท้ังเอกสารในระบบไฟล์ Digital (JPEG) และตัวส าเนาจดหมายเหตุท่ีเป็นกระดาษ      
มาสแกนและแปลงไฟล์เพื่อเปล่ียนเป็นระบบ PDF เพื่อความเป็นเอกภาพและเกิดระเบียบในการด าเนินงาน 
 ๗.๒ ด าเนินการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ISIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระบบอ้างอิง 
 ๗.๓ วิเคราะห์เอกสารในภาพรวมเพื่อก าหนดหัวข้อเรื่องลงในระบบฐานข้อมูลอ้างอิง 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าฐานข้อมูลในท่ีประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 จัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ และสามารถให้บริการแก่
ผู้สนใจในรูปแบบของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ตรวจถูกต้อง 
          พ.ต.หญิง 

             (เอิบบุญ  บุลสุข) 
  อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
  ๑๗. แผนงานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ชื่อกิจกรรม  การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารโครงการ         ร.อ.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา ส าหรับ กปศ.ฯ มีข้อมูลต่าง ๆ ทาง
สังคมศาสตร์ที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดของกองวิชาฯ และเปิดให้บริการแก่ก าลังพลภายในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกหน่วย อีกท้ังยังท าให้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๓.๓  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
 ๓.๔ เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ 
 
๔. ตัวชี้วัด   

หนังสือและเอกสารที่ถูกจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูล > ๘๐ % 

๕. เป้าหมาย 
 จ านวนปริมาณฐานข้อมูลร้อยละ ๘๐ จากหนังสือ/เอกสารส่ิงพิมพ์/ส่ือวีดิทัศน์ ท่ีรับเข้าในปี ๒๕๕๙ 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พฤษภาคม ๕๙ – เมษายน ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ลงทะเบียนหนังสือ/เอกสาร/ส่ือวีดิทัศน์ 
 ๗.๒ ก าหนดเลขเรียก หัวเรื่อง ค าส าคัญ (Key word) ของหนังสือ/เอกสาร 
 ๗.๓ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริการสืบค้น  
 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 สามารถสืบค้นหนังสือเอกสารส่ิงพิมพ์ผ่าน website ของห้องสมุด กปศ.ฯ ได้ 



 

๕๐ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการเป็นระบบมากขึ้น สามารถให้บริการทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้สนใจได้
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
      ตรวจถูกต้อง 
            ร.อ. 

             (อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย) 
       รรก.อจ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
           
 
 


