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พิมพ์ที่ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

แผนปฏิบัติราชการ 
กองวิชาประวัติศาสตร ์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของท้ังระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             ( พีรพล  สงนุ้ย ) 
                                                          ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



สารบัญ 
                                                                                              หน้า 

บทน า    
    กล่าวทั่วไป  ๑  
    วัตถุประสงค์  ๑ 

 ภารกิจ  ๑ 
โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน      ๒ 
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ  ๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔ 
รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙             
ภาคผนวก  ๒๕  

 โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๖ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



สารบัญโครงการ 

  ชื่อโครงการ                                                                หน้า 

๑. โครงการการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร        ๒๖ 
๒. โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    ๒๘    
สยามบรราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐  
และการแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง  
ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ 
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการทูต  
นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา  
๓. โครงการทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง”     ๓๔ 
๔. โครงการทัศนศึกษา “ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม”        ๓๖ 
๕. โครงการการจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน      ๓๘ 
๖. โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ      ๔๐ 
๗. โครงการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์    ๔๒ 
๘. โครงการการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย          ๔๔ 
 

 
 
 

 



๑ 

 

บทน า 
 
กล่าวโดยทั่วไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ัก ให ้เ ป ็น ผู ้น าทางทหาร ที ่พ ึง ประสงค ของกอง ท ัพ บก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๖ แผนงาน ๘ โครงการ และ ๓๕ กิจกรรม ซึ่ง กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค ์
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
กปศ.สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร .จปร. มีหน้าท่ีให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์บัณฑิต 
 
 
 



๒ 

 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
กปศ.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ท างานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 

 

โครงสร้างองค์กร (Organization  Chart) 
 โครงสร้างการจัดองค์กร ของ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 

       อัตรา พ.อ.(พ.) 
 
 

อัตรา  พ.อ. 
           

                    

  
 
  อัตรา พ.อ.๓/บรรจุ พ.อ.- ชรก.๑ 

อัตรา ร.อ.๑/ บรรจุ ๑ /       อัตรา พ.ท. ๒/ บรรจุ พ.ท. - 
ชรก.พ.ท. ๑       อัตรา พ.ต. ๓/ บรรจุ ๓ ชรก.๑

             
             อัตรา จ.ส.อ. ๑/บรรจุ จ.ส.อ. ๑      
  อัตร       ส.อ.  ๒/ บรรจุ   ส.อ.  ๑ 
    
              
 
    อัตรา  ๒/บรรจุ  ๒/ ชรก. ๔ 
 
 
 

   อัตรา  - / ชรก.  ๓ 
 
 

 

 

  

ผอ.กอง 

รอง ผอ.กอง 

นายทหาร
ประจ ากอง 

อาจารย ์

เสมียน 

ลูกจา้งประจ า 

พนักงานราชการ 



๓ 

 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ท่ีส าคัญ 
ดังนี้ 

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

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

และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 

 

  



๔ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลัง
ถวายความปลอดภัยและถวายพระ
เกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค า ส่ัง หรือ 
จัดท า รปจ. ในการสนับสนุนการ
ถวายความปลอดภัย 

สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าส่ัง/รปจ.ในการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ก าลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอก
หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒ 
เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะน าโครงการหอ
จดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ครั้งท่ี ๒ เรื่อง 
๑๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร
ไทย - รัสเซีย 
โครงการจัดท าหนังสือ "พฤกษพรรณพื้นถิน่แดนดิน 
จปร." เพื่อเป็นท่ีระลึกเนื่องในโอกาสวันพระราชทาน
ก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 



๕ 

 

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

   ทัศนศึกษาโครงการจิตรลดา 
  ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม 

  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตามเฝ้าระวังความ
เค ล่ือน ไหวของ ผู้ ท่ี ไ ม่หวั ง ดี ต่อ
สถาบันฯ และรายงานการกระท า
ผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
บ่อยท าลายสถาบัน 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อสังคมไทยผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออินเตอร์เน็ต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้ เป็น
ผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคล
เข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. 
(ภาควิชา 
การ) 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

  ๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาการศึกษา 
อบรม และการด า เนินการ ฝึก
นักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมทัศนศึกษาของ นนร. 

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรม
ทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
การจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร. รักการ
อ่าน 

 



๖ 

 

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

  ๗. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 
นนร. 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุน
การศึกษา อบรม และการ
ด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และส่ือ
การเรียนการสอน 

การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร
ต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนากลไกในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการ
สร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและ
อง ค์ก ร ต่ า ง  ๆ  ท้ั ง ภ าย ในและ
ภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม /  สั ม ม น ากั บ
หน่ ว ย ง าน ท้ั ง ขอ งภาครั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/
ดูงาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. 
กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 
 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 
 



๗ 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร
ต่าง ๆ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนากลไกในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการ
สร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและ
อง ค์กร ต่าง  ๆ  ท้ั งภายในและ
ภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง 
ทบ. 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทัง้ภายในและภายนอก
สถาบัน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เช่ียวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
สังคมในหน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 
 

ประ เ ด็นยุ ทธศาสต ร์ที่  ๔  ก า ร
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๗  ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
คน ชุมชน บนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้
 

 

 
  



๘ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๘  ส นั บ ส นุ น ก า ร

เสริ มสร้ า ง คว าม เข้ ม แข็ ง ของ
เครื อ ข่ า ยประชาชนและ ก า ร
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและ
การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไป
ตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕.  แผนงานพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร  
สกศ.รร.จปร. 

   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

   โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
งานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   การตรวจเย่ียมกองวิชาในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 
  



๙ 

 

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

   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไป
ตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๖.  แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

 กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร ๑๘. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

 กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

 

 ๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นของ
หลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษาต่างประเทศ 
 

 
  



๑๐ 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

  ๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

  ๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่างประเทศให้กั บ
ก าลังพล 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้
 

 กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

การพัฒนาเว็บไซต์ของ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

   การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์    
สกศ.รร.จปร. 
การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 

การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ส่วนการศึกษา 
การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

 
 



๑๑ 

 

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

  ๒๕.  แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 

ออกก าลังกายวันพุธ  
( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) 
ตรวจท่ีพักอาศัยของก าลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรม ๕ ส. 

 

  



๑๒ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

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

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าสั่ง/รปจ.ในการถวายความ
ปลอดภัย/การถวายความปลอดภัยภายใน กปศ.ฯ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) กปศ.ฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม 

≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ ร.ต.นิติธรฯ ๙.๒, 
๗.๑, ๗.๒ 

ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย    พระพรชัย
มงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 

จ านวน 
ก าลังพล  
สกศ.ฯ 

≥ ร้อยละ ๕๐ กตก.ฯ (๑) พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนคร้ัง ๕ กตก.ฯ (๑) พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

 
  



๑๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ

หลัก 
ผู้รับผดิชอบ

รอง ตัวบ่งชี ้

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

  โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิม     พระเกียรติ
พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 
๖๒ พรรษา   ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะน า
โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ใน
พระราชด าริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒ เร่ือง 
๑๒๐ ปีแหง่ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร
ไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย 
สหรัฐอเมริกา และนักการทูต นักวิชาการไทย-
รัสเซียศึกษา  

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔, ๖.๑, 
๙.๑, ๙.๒ 

โครงการจัดท าหนังสือ "พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน 
จปร." เพื่อเป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสวัน
พระราชทานก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี ๖๐ 

 ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) กปศ.ฯ ๙.๑, ๙.๒ 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ และ
พระบรมมหาราชวัง 

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ หน.วิชาไทย
ศึกษา 

๗.๑, ๙.๑ 

   ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ กปศ.ฯ หน.วิชา
ประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย 

๒.๔, ๗.๑ 

   บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวน 
ก าลังพล 

๑๕ กตก.ฯ (๓) พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

 

 



๑๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

จ านวนข้อความ
รวมในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

๑๐,๐๐๐
ข้อความ/ป ี

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อน
ท าลายสถาบัน 

จ านวนคร้ัง/
(URL) 

≥ ๑๐,๐๐๐ 
คร้ัง/ป ี

กตก.ฯ (๓) พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

   การเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออินเตอร์เน็ต 

จ านวนข้อเขียน ๒ เร่ือง/ปี กปศ.ฯ พ.อ.สรศักด์ิฯ ๙.๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ

หลัก 
ผู้รับผดิชอบ

รอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญา-บัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบ
คัดเลือก บุคคลเข้า
เป็น นตท. ในส่วนของ 
ทบ. (ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 



๑๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ)      
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

๕. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และ

อาจารย์ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) หน.วิชาฯ ๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

   โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนโครงการ/
ผลงาน 

≥ ๔ กตก.ฯ (๓) พ.ต.อภิเษกฯ  ๑.๓, ๒.๒ 

   การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให ้นนร. รัก
การอ่าน 

การน าเสนอสื่อ
สิ่งพิมพ์ที ่นนร. 

จัดหาตามความสนใจ 

≥ ๒ คร้ัง/ป ี กปศ.ฯ พ.อ.สรศักด์ิฯ  ๓.๔ (๑) 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ คร้ัง/เดือน กตก.ฯ (๖) ร.อ.สมโชติฯ ๙.๑ 

 
  



๑๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ)  
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรียนการสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เล่ม การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนที่
ได้รับการพัฒนา 

≥ ร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชาที่

สอน 

กตก.ฯ (๓) หน.วิชาฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) หน.วิชาฯ ๓.๔ (๑,๓) 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔.๐๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

    
 

 

 

  
  



๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม

การประชุม/
สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่
เข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงานไม่

น้อยกว่า ๒๐ ชม. 
/ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐  กตก.ฯ (๓) พ.ท.มนตรีฯ ๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

กตก.ฯ (๓) พ.ต.อภิเษกฯ ๒.๔, ๖.๑ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ 

อย่างน้อย ๕๐ 
ผลงาน 

สภาอาจารย์ฯ /
สภาคณาจารย์ฯ 

พ.ต.อภิเษกฯ ๒.๒ 



๑๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง 
ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๑) ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

   โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

จ านวนโครงการที่
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ (๓) ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑, ๖.๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ

หลัก 
ผู้รับผดิชอบ

รอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

กลยุทธ์ท่ี ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

 



๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แกบุ่คลากร    สกศ.รร.จปร. 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ  
กปศ.ฯ 

๘.๒ 

 

 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน

อ้างอิง      บน
ระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ (๑) 

   โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบ
ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ (๕) 

การตรวจเย่ียมกองวิชาในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

มีการตรวจ 
เย่ียมกอง 

 ๒ คร้ัง  กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพ  
กปศ.ฯ 

๘.๒ (๓) 

 

  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ตามก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

ผอ.กปศ.ฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

 
  



๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

๑๖. แผนงานพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผล
การด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/

กิจกรรม ได้รับ
การประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) และ
คณะกรรมการ

บริหาร
การศึกษาฯ 

ผอ.กปศ.ฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเล่มสมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ กตก.ฯ (๓) ผอ.กปศ.ฯ ๕.๑ 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเร่ืองใน
การจัดการ
ความรู้ สกศ. 
รร.จปร. 

๑๒ เร่ือง 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใช้
ประโยชน์ 

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษาใน
หลักสูตรที่เข้า
รับการศึกษา
หรืออบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

๑๙. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดบั 
สูงขึน้ของหลักสูตร
ภายในประเทศนอก 
กห. และแผนการใช้
ประโยชน ์

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น 

 การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๓) พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔, ๕.๔ 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    กล

ยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ
หลัก 

ผู้รับผดิชอบ
รอง ตัวบ่งชี ้

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

  
กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

๒๑. แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

๒๒. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีการด าเนินการในแผนงานน้ี 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาเวบไซต์ของ สกศ.รร.จปร. และกองวิชาฯ จ านวนเว็บไซต์ ๑๒ กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ 

   การจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

จ านวนส าเนา
เอกสารใน
ฐานข้อมูล 

≥ ๔๐๐ 
เร่ือง/ปี 

กปศ.ฯ - พ.ต.หญิง 
เอิบบุญฯ 
- น.ส.พอฤทัยฯ 

๕.๑ 

   การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณฐานข้อมูล
ที่แล้วเสร็จจาก
หนังสือ/เอกสาร

สิ่งพิมพ์/        
สื่อวีดิทัศน์         

ที่รับเข้าในปี 
๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๘๐ กปศ.ฯ - พ.ต.หญิง 
เอิบบุญฯ 
- น.ส.พอฤทัยฯ 

๓.๔ 



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
กลยุทธ์ท่ี ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุ 
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ การแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สก
ศ.รร.จปร. 

ค าสั่งแต่งต้ัง ร้อยละ 
๑๐๐ 

สภาอาจารย์ฯ /
สภาคณาจารย์ฯ 

พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๕ 

   การประเมินจรรยาบรรณ อจ.สกศ.รร.จปร. จ านวน อจ. มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้น

ไป  

ร้อยละ ๘๐ สภาอาจารย์ฯ /
สภาคณาจารย์ฯ 

พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๕ 

   การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

≥ ๑,๐๐๐ 
คน 

กปศ.ฯ หน.วิชาไทย
ศึกษา 

๗.๒ (๑) 

๒๕. แผนงานการ
พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๕  นาย การออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) จ านวนคร้ังต่อ
สัปดาห์ 

๑ กตก.ฯ (๑) ร.ต.นิติธรฯ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนคร้ังต่อเดือน ๑ กตก.ฯ (๑) ผอ.กปศ.ฯ ๗.๒ 

๒๖. แผนงานพัฒนา
สภาพ แวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ กตก.ฯ (๑) พ.ท.มนตรีฯ 
๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนคร้ัง ≥ ๒  
คร้ัง/ป ี

กตก.ฯ (๑) พ.ท.มนตรีฯ ๗.๒ 

 

  



๒๓ 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 

ไม่มี 
  

กองวิชาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย ์
-จ านวนอาจารย์ท่ีท างานวิจัยน้อย 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ แผนงานท่ี 
๑๑ แผนงานการวิจัย/ผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 
- กปศ.ฯ มีโครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ผลการด าเนินงานได้แก่ อาจารย์ จ านวน  
๑ นาย คือ พ.อ.สรศักด์ิ งามขจรกุลกิจ ท างานวิจัย
เรื่อง “การปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบ
การศึกษาทางทหารของไทย” รับทุนจาก สกว.  
-กปศ.ฯ มีการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ ระดับชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย จ านวน 
๒ ผลงาน ได้แก่ บทความ “โรงเรียนนายร้อยเอกชน
ของสหรัฐอเมริกากับความเป็นไปได้ของนายร้อย
เอกชนและนายร้อยหญิง ในประเทศไทย และ 
หนังสือ Report Regarding some aspects of 
the situation in Nanking 
-กปศ.ฯ ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “นักรบสันติวิธี” เข้า
ร่วมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในปี ๕๙ ซึ่งผล
การประกวด  จะทราบในปี ๖๐ 

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน กลยุทธที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการ
ด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย แผนงานท่ี ๖ 
แผนพัฒนาผู้เรียน 
- กปศ.ฯ มีโครงการการจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์ส่งเสริมให้ 
นนร.รักการอ่าน 

- ควรฝึกฝนให้นักเรียนค้นคว้าและน าเสนองาน
เขียนทางประวัติศาสตร์ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 
- ควรส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรณ์ต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ แผนงานท่ี ๑๐ 
แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 - กปศ.ฯ กิจกรรมส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 



๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
-กองวิชาฯ ไม่มีโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชนโดยตรง 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีรวมท้ังการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรณ์ต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ  แผนงาน ท่ี ๑๒ 
แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
- กปศ.ฯ มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ท้ั งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
- กปศ.ฯ มีกิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
- กปศ.ฯ มีโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-การยกย่องหรือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ แผนงานท่ี ๒ แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- กปศ.ฯ มีโครงการการบริการการเย่ียมชมหอเฉลิม
รัฐสีมาคุณากร โดยจัดท าเอกสารส ารวจความพึง
พอใจของผู้เข้าชม และเอกสารเพื่อรับการขอบคุณ
จากหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ 

มาตรฐาน ด้านที่  ๘  การประ กันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ไม่มี 
 

- 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ไม่มี 

กองวิชาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
ไม่มี 

กองวิชาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 
  



๒๕ 

 

ภาคผนวก 
    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 

  



๒๖ 

 

โครงการ การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม      กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารผู้รับผิดชอบ      ร.ต.นิติธร  พลอยแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
   หอเฉลิมรัฐสีมาคุณาการเป็นหอเฉลิมพระเกียรติซึ่ง รร.จปร. น้อมเกล้า ฯ จัดถวาย พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ 
พรรษา วันท่ี   ๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติท้ังท่ี  
รร.จปร. ในฐานะทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาในพื้นท่ี
จังหวัดนครนายก การจัดให้มีบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรท้ังแก่ นนร. และบุคคลภายนอก 
ย่อมเป็นการช่วยเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นท่ีประจักษ์ และเป็นการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดี 
   นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมา กปศ.ฯ ร่วมกับ  กอศ.ฯ และกลุ่มแพะส าราญ จัดนิทรรศการ 
“ร้อยดวงใจผ่านของสะสมช่ืนชมพระบารมี” โดยจัดแสดงส่ิงของสะสมของผู้ท่ีจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น ๘ มุมนิทรรศการ คือ มุมช้างแสนรัก  มุมพระ
ต าหนักสวนปทุม  มุมแฮปป้ีคริสต์มาส  มุมภาพวาดฝีพระหัตถ์  มุมนักหัดสะสมแสตมป์  มุมยิ้มแย้มแพะ
ส าราญ  มุมนักอ่านพระราชนิพนธ์ และมุมพระปรีชาท่วมท้นล้นดวงใจ ซึ่งจัดแสดงมาต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจะจัดให้ผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 ๓.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๓.๓ เพื่อให้  นนร .และผู้ท่ีเข้าเยี่ยมชม มีความซาบซึ้ งและจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๔. ตัวชี้วัด   
 ความพึงพอใจของผู้เข้าเย่ียมชม 

 
  



๒๗ 

 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ ผู้เข้าเย่ียมชมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๕.๒ ผู้ท่ีเข้าเย่ียมชม มีความซาบซึ้งและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๕.๓  ผู้เข้าเย่ียมชมมีความพึงพอใจในระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐  

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
          เมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ีให้พร้อมให้บริการเยี่ยมชม 
 ๗.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของ รร.จปร. และเว็บไซต์ของกองวิชา 
 ๗.๓ ปรับปรุงนิทรรศการท่ีจัดแสดงให้ข้อมูลทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ๗.๔  บันทึกสถิติผู้เข้าเย่ียมชม 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

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

 
ตรวจถูกต้อง 
 

ร.ต.   
 (นิติธร  พลอยแก้ว) 

ประจ ากอง สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

 
  



๒๘ 

 

โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะน า

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของ  
พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒ เร่ือง ๑๒๐ ปี 

แห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา  
และนักการทูต นักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา 

 
๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม   กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารผู้รับผิดชอบ   พ.อ.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจ าส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ ปัจจุบันทรงด ารงพระยศ พลเอกหญิง 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ทรงเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็น
อาจารย์พิเศษ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาท่ีทรงร่วม
สอนได้แก่ วิชาไทยศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาเอเชียใต้ วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป วิชา
หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น “ทูลกระหม่อม
อาจารย์” ของนักเรียนนายร้อยมานานมากกว่าสามทศวรรษแล้ว ได้ทรงทุ่มเทพระองค์ให้กับการสอน
และนักเรียนอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยการให้ความรักความเมตตากับนักเรียน รักท่ีจะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงรักในชีวิตครูอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาญาณ
ของพระองค์ท่านอย่างส าคัญยิ่ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่การเป็นคนมีมุมมองกว้างและ
เข้าใจสรรพส่ิงเชิงสร้างสรรค์บนฐานความรู้ท่ีถูกหลักวิชา ท่ีเป็นผลมาจากการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้วิชา
ประวัติศาสตร์อย่างชาญฉลาด คือการเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการน าเนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาคนในมิติ    ต่าง ๆ ท้ังด้านรู้จักคิด รู้จักอภัยและรู้จักทบทวนตนเองเสมอ เพื่อให้ปัจจุบันมี
ความมั่นคงและสันติ และเพื่ออนาคตท่ีดีงามยั่งยืน  

นอกจากพระราชกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของ 
“ทหารวิชาการ” โดยทรงสนับสนุนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่ าเสมอ และในการด าเนินการด้านนี้ทรงมีพระราชด าริด าเนินโครงการหอจดหมายเหตุ
ของกองวิชา 



๒๙ 
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ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.
จปร) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยจากกองจดหมายเหตุของ
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมันและจีน ท้ังนี้นอกจากพระองค์ทรงมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  แล้ว ยังทรงมีพระ
ประสงค์เปิดบริการให้นักวิชาการ อาจารย์  นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โทและเอก และประชาชน
ผู้สนใจสามารถมาอ่านเอกสารดังกล่าวได้  

ในการนี้ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินการตามพระราชด าริ โดยเคยจัดสัมมนา
ทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “เรื่อง ๗๐ ปีแห่งการส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ : ไทยจากเอกสารกอง
จดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน และจีน” ในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และต่อมามีคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษามาใช้บริการ
บ้างแล้ว อาทิ อาจารย์ นิสิตปริญญาโทและเอกจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและเอก จากภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าจึงเห็นควรจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการทูต นักวิชาการไทย-
รัสเซียศึกษา” เพื่อเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ท่ีมีลักษณะก้าวหน้า
และสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานมากกว่าสามทศวรรษแล้ว และเพื่อเป็นการแนะน าโครงการหอ
จดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการเป็นครั้งท่ี ๒ ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวนองค์
ความรู้ของประวัติศาสตร์ ๑๒๐ ปีไทยกับรัสเซีย พร้อมกันนี้เพื่อแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พ้นพรรณนาท่ีทรงมีต่อโรงเรียนนายร้อย-      พระจุลจอมเกล้า และการสืบสานการศึกษาวิชา
ประวัติศาสตร์ท่ีพระองค์พระราชทานไว้แก่นักเรียนนายร้อยว่า “รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน และก้าวทัน
อนาคต” 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และเพื่อเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น 
“ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ท่ีมีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานมากกว่าสาม
ทศวรรษแล้วให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมไทย 

๓.๒ เพื่อเป็นการแนะน าโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชด าริของพลเอก
หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการเป็นครั้งท่ี ๒ ส าหรับเป็น
แหล่งข้อมูลค้นคว้าและการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ ๑๒๐ ปี ไทยกับรัสเซีย แก่นักวิชาการ 
นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ 



๓๐ 
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๓.๓ เพื่อให้นักวิชาการภายนอกและนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พบปะแลกเปล่ียน

ความรู้ ความคิดเห็นกับอาจารย์ ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยอย่างกว้างขวางฉันมิตร 
 

๔. ตัวชี้วัด 
 คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๕. เป้าหมาย 
 คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 
๖.ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ต้ังแต่ มิ.ย.๖๐ ถึง วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ –๑๖๐๐ 
 

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

 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

งบประมาณ  ๔๔๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ ส าหรับ ๒๐๐ ท่าน                   (๒๐๐x๑๐๐x๒)         ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ค่าอาหารกลางวัน                                            (๒๐๐x๕๐๐)           ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวิทยากร ๑๐ ท่าน  รวมผู้ด าเนินรายการ               (๑๐x๒๐๐๐)             ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าท าเอกสาร/หนังสือประกอบการสัมมนา                 ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตบแต่งสถานท่ี                                                           ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าน้ ามัน รถ เบ้ียเล้ียง/รถรับส่ง ฯลฯ)      ๗๕,๐๐๐ บาท 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

มีการออกแบบสอบถามและติดตามผลจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. ได้เผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บน
ฐานความรู้มานานมากกว่าสามทศวรรษแล้วให้เป็นท่ีปรากฏแก่สังคมไทย 

๒. ได้เผยแพร่โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง 
ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้า
และการทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และ ๑๒๐ ปี
ไทย-รัสเซีย แก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ท่ีสามารถเข้ามาใช้บริการในโอกาส
ต่อไป 

๓. ได้รับความรู้ใหม่ท้ังจากแหล่งข้อมูลและการวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ 
๔. ได้แลกเปล่ียนความรู้และแหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลก

ครั้ง ท่ี ๒ และ ๑๒๐ ปี ไทย-รัสเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและเป็น
ความก้าวหน้าของการศึกษาต่อไป 

 
 

ตรวจถูกต้อง 
 

พ.อ.  
 (สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ) 

         รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 



๓๒ 

 

ผนวก ก รายละเอียด : ก าหนดการสัมมนาโดยย่อ 
 

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร 

 
รายการสัมมนา 

 ภาคเช้า ๐๘๓๐-๑๒๐๐  
 ๐๘๓๐-๐๙๔๕  ลงทะเบียน 
 ๐๙๕๐    พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  

ถึงห้องสัมมนา 
 ๐๙๕๐-๑๐๐๐  ประธาน (ผบ.รร.จปร. หรือผู้แทน) กล่าวเปิด 
 ๑๐๐๐-๑๐๔๕  พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงบรรยายพิเศษท่ีมาของโครงการการแปลเอกสารจากรัสเซียและโครงการ 
จัดเก็บเอกสาร ๑๒๐ ปี ไทย-รัสเซีย จากหอจดหมายเหตุของสหรัฐอเมริกา 

 ๑๐๔๕-๑๑๐๐  อาหารว่าง 
 ๑๑๐๐-๑๒๐๐  การสัมมนาเรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย  

จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย” วิทยากรมี ๓ ท่านจากภายนอกคือ  
(๑) อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร (จบปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์รัสเซีย      

ท าวิทยานิพนธ์ ไทย-รัสเซีย จากมหาวิทยาลัยอูราล) มศว.ประสานมิตร 
(๒) ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ าในประเทศไทย และ 
(๓) ตัวแทนผู้แปลเอกสารจากคณะของ ศ.นรนิติฯ 

 ๑๒๐๐-๑๓๓๐  อาหารกลางวัน 
 
 ภาคบ่าย ๑๓๓๐-๑๖๐๐ 
 ๑๓๓๐-๑๔๓๐  การสัมมนาเรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย     

จากมุมมองของเอกสารสหรัฐอเมริกา ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร”ี วิทยากรมี ๓ ท่านจาก กปศ.สกศ.รร.จปร. คือ  
(๑) พ.อ.ดร.สรศักด์ิฯ (ให้ภาพรวมไทย-รัสเซีย ท้ังด้านการเมือง-ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ-การค้า และสังคม วัฒนธรรม-การศึกษา ฯลฯ จากเอกสารลับของ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าค่ายโลกคอมมิวนิสต์ เช่น สหภาพโซ
เวียต จีน ยุโรปตะวันออกและเวียดนาม และอินโดนีเซีย) 
(๒) ร.อ.ดร.อภิเษกฯ (เน้นเอกสารสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า
ไทยเรื่องความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียช่วงต้นหลังสงครามโลกฯ และการสถาปนา
ทางการทูต) 

        



๓๓ 

 

- ๒ – 
 
(๓) ร.อ.สมโชติ (เน้นเอกสารลับของ CIA ช่วงปลายสงครามเย็น ๑๙๗๐- 
๑๙๘๐) 

 ๑๔๓๐-๑๔๔๕  อาหารว่าง 
๑๔๔๕-๑๕๔๕  การสัมมนาเรื่อง “๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย   

จากมุมมองของนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา”  
วิทยากรมี ๓ ท่านจากภายนอก คือ  
(๑) คุณสุจิตรา แสงวรรณธีระ (ท าวิทยานิพนธ์เรื่องนักเรียนไทยทุนรัสเซีย ม.

เกษตร) สภากาชาดไทย  
(๒) อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (จบปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ม. มอสโก) ผอ.โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ และ 
(๓) อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี (ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ ม. มอสโก) หัวหน้า

ศูนย์รัสเซียศึกษา จุฬา 
๑๕๔๕-๑๕๕๕  ค าถามและการตอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 

สมัยสงครามครั้งท่ี ๒ และ ๑๒๐ ปี ไทย-รัสเซียท่ีจัดเก็บเอกสาร ณ  
กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๑๕๕๕-๑๖๐๐  ประธานกล่าวปิดงาน 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 นักวิชาการ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔๐ คน 
 ข้าราชการ อาจารย์และนักเรียนนายร้อย รร.จปร. ข้าราชการของ ทบ. และหน่วยอื่นจ านวน  

๖๐ คน 

หน่วยงาน วิทยากรและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ร่วมจัดงาน  
ศูนย์รัสเซียศึกษา และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 โครงการรัสเซียศึกษา และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตรวจถูกต้อง 

พ.อ.  
 (สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ) 

         รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
  



๓๔ 

 

โครงการทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง” 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม  กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารผู้รับผิดชอบ        พ.อ.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ  (หัวหน้าวิชาไทยศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อ นนร. จบการศึกษาไปรับราชการทหาร นอกจากบทบาทในการป้องกันประเทศ รักษา
อธิปไตยของชาติแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วย โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ       
ในพระราชด าริต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม กปศ.ฯ เห็นว่าการจัดให้ นนร. และอาจารย์ไป
ทัศน-ศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง จะมีส่วนช่วยปลูกจิตส านึก
ความภูมิใจในชาติ ความรัก และความศรัทธาเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ได้เป็น
อย่างดี 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจงานของโครงการ 
ส่วนพระองค์ 
 ๓.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักและสามารถใช้โครงการส่วนพระองค์ 
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด าริ 
 ๓.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์   
ผ่านกิจกรรมในโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย ในพระบรมมหาราชวัง 
เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๔. ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของ นนร. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 ๕.๒ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
 ๕.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการทัศนศึกษาในระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   ระหว่าง พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  



๓๕ 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าแผนและขออนุมัติหลักการ 
 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. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่าง
การ ทัศนศึกษา 
 ๙.๒ นนร. ท ารายงานการทัศนศึกษา 
 ๙.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
 ๑๐.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ตรวจถูกต้อง 

 

พ.อ.  
 (สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ) 

         รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

  



๓๖ 

 

โครงการทัศนศึกษา “ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม” 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม  กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารผู้รับผิดชอบ        พ.ต.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย (หัวหน้าวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อ นนร. จบการศึกษาไปรับราชการทหาร นอกจากบทบาทในการป้องกันประเทศ รักษา
อธิปไตยของชาติแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วยผ่านการสนับสนุนโครงการในพระราชด าริ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม กปศ.ฯ เห็นว่า การจัดให้ นนร. และอาจารย์ไปทัศนศึกษาพระต าหนักสวนประ
ทุมจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของพระบรมวงศานุวงศ์ในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและพันธุ์พืชไทย อีกท้ังมีส่วนช่วยปลูกจิตส านึกความภูมิใจใน
ชาติ ความรัก และความศรัทธาเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะทหารอาชีพได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจงานของโครงการ
และกิจกรรมส่วนพระองค์ 
 ๓.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักและสามารถใช้โครงการส่วนพระองค์ 
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด าริ 
 ๓.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การอนุรักษ์พืชพันธุ์และวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมใน
โครงการส่วนพระองค์ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๔. ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของ นนร. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 ๕.๒ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
 ๕.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการทัศนศึกษาในระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   ระหว่าง พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าแผนและขออนุมัติหลักการ 
 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 



๓๗ 

 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   ขอสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

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

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
 ๑๐.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ตรวจถูกต้อง 

 

พ.ต.            
 (อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย) 

     อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

 
 

  



๓๘ 

 

โครงการ การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารผู้รับผิดชอบ      พ.อ.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง พ.อ.ดร.สรศักด์ิ งามขจรกุลกิจ ทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องใน
โอกาสท่ีได้รับรางวัล TTF AWARD ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ กปศ.
ฯ  
 กปศ.ฯ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
เสรี แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๒, ๓ และ ๕ โดยมีการปรับเปล่ียนเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและก้าวทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบกท่ีมีความมุ่งมั่นในการผลิต 
“นักรบท่ีชาญฉลาด” ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของ นนร. ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทัน
กับความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้น นั่นคือ การส่งเสริม นนร. ให้รักการอ่าน โดยให้ นนร. มีโอกาส
เลือกอ่านและจัดหาหนังสือมาประกอบการเรียนในวิชาท่ี กปศ.ฯ เปิดสอนได้ตามความสนใจ 

ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมรักการอ่านของ กปศ.สกศ.รร.จปร.จึงได้ปลูกฝังส่งเสริมให้ นนร. ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อท่ีสนใจ  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีกปศ.ฯ ได้จัด
ให้มีการเรียนการสอนแบบการอภิปรายและค้นคว้าตามความสนใจของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ ด้วยการให้ นนร.ได้มีโอกาสค้นคว้าโดยเลือกซื้อหนังสือ ต ารา หรือเอกสารประกอบการ
ค้นคว้าอภิปรายในคาบเรียนและน าเข้าห้องสมุด โดยยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการจากห้องสมุดท่ี
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อจัดหาหนังสือหรือส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีทันสมัยท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนเข้าห้องสมุด 
กปศ.ฯ 

๓.๒ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ นนร. โดยปลูกฝังให้ นนร.รักการอ่านด้วยการค้นคว้าตาม
หัวข้อท่ีสนใจ 

๔. ตัวชี้วัด 
          การน าเสนอส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี นนร.จัดหาตามความสนใจในคาบอภิปรายของวิชาเลือกเสรีของ กปศ.
ฯ  ในแต่ละภาคการศึกษา 
๕. เป้าหมาย   
         มีการด าเนินการ > ๒ ครั้งต่อป ี
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
     เมษายน ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๑  

  



๓๙ 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าโครงการจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน 
 ๗.๒ ประสานกับอาจารย์หัวหน้าวิชามอบหมายงานให้ นนร. ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ผลงานในคาบอภิปรายของวิชาเลือกเสรี กปศ.ฯ 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ทุนพระราชทานจาก พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
๙. การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลท่ีได้จากการอ่านและการน าเสนอในคาบอภิปรายในช้ันเรียน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  นนร.สามารถฝึกการค้นคว้าตามหัวข้อประวัติศาสตร์ท่ีสนใจได้ตรงกับความต้องการ
มากขึ้น 

๑๐.๒   นนร. ได้พัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของโลกอยู่เสมอ และห้องสมุด กปศ.ฯ มีหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น 

 

ตรวจถูกต้อง 
 

พ.อ.   
 (สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ) 

          รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

 
 

  



๔๐ 

 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ      กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารโครงการ พ.ต.หญิง เอิบบุญ  บุลสุข 
 ผู้ช่วยนายทหารโครงการ น.ส.พอฤทัย  อดใจ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราโชบายของพล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ท่ีทรงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์
ไทย โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้ อาจารย์ กปศ.ฯ ด าเนินการสืบค้นและส าเนาเอกสาร
ประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลส 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 เพื่อขยาย
ฐานข้อมูลให้กว้างขวางและครอบคลุมข้อมูลส าหรับการวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศของ กปศ.ฯ ในรูปแบบดิจิตัล  

๔. ตัวชี้วัด  
จัดเก็บข้อมูลส าเนาเอกสารให้ได้ตามเป้าหมาย 

๕. เป้าหมาย 
๖.๑  วางระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถกรอกช่ือเรื่องส าเนาเอกสารฯ   
๖.๒  กรอกชื่อเรื่องส าเนาเอกสารฯ ให้อยู่ในฐานข้อมูลได้อย่างน้อย ๔๐๐ ช่ือเรื่องต่อป ี

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 แผนระยะยาว ๓ ปี ต้ังแต่  มกราคม ๕๘ - ธันวาคม ๖๐ 

  



๔๑ 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 
๑ คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุเป็นประเทศต่าง ๆ คือ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
และเบลเย่ียม 

   

๒ ด าเนินการจัดเรียงข้อมูลเอกสารจากส านักจดหมาย
เหตุแห่งชาติสหรัฐฯ ชุด RG59 

   

๓ บันทึกข้อมูลรายละเอียดเอกสารแต่ละแผ่นพร้อมท้ัง
บทคัดย่อลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และได้สแกน
เอกสารฉบับจริงแนบฐานข้อมูลไว้พร้อมกันรวมท้ังหมด
ประมาณ ๒๐๐๐ แผ่น 

   

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   ๔๐,๒๗๖ บาท 
 ๘.๑ ค่าตอบแทน ๒๒,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา ๓ คน  ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท) ๑๘,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา  ๔,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย ๑๘,๒๗๖  บาท 

 - ค่าแปลงไมโครฟิชเป็นดิจิตัล ๕,๐๙๒ แผ่น (แผ่นละ ๓ บาท) ๑๕,๒๗๖ บาท 
        (ท่ีหอสมุดจุฬาฯ) 

  - External hard disk  ๑ ชุด ๓,๐๐๐ บาท 
 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 มีการสรุปผลการด าเนินงานในรายงานความก้าวหน้าการจัดท าฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ปีละ 
๑ ครั้ง (เดือนธันวาคมของทุกปี) 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ และสามารถให้บริการ
แก่ผู้สนใจในรูปแบบของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ตรวจถูกต้อง 

 

พ.ต.หญิง   
    (เอิบบุญ  บุลสุข) 

    อจ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

 
 
  



๔๒ 

 

โครงการการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม     กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 นายทหารโครงการ พ.ต.หญิง เอิบบุญ  บุลสุข 
 ผู้ช่วยนายทหารโครงการ น.ส.พอฤทัย  อดใจ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
การพัฒนาระบบสารสนเทศจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา ส าหรับ กปศ.ฯ มีข้อมูลต่าง 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ท่ีเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดของกองวิชาฯ และเปิดให้บริการแก่ก าลังพลภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ จะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกหน่วย อีกท้ังยังท าให้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น   

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

หนังสือและเอกสารท่ีถูกจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูล  

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

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ลงทะเบียนหนังสือ/เอกสาร/ส่ือวีดิทัศน์ 
 ๗.๒ ก าหนดเลขเรียก หัวเรื่อง ค าส าคัญ (Key word) ของหนังสือ/เอกสาร 
 ๗.๓ น าข้อมูลลงฐานข้อมูลของ Program (DS Isis) เพื่อการบริการสืบค้น  
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  ขอรับสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๙. การติดตามประเมินผล 
 สามารถสืบค้นหนังสือเอกสารส่ิงพิมพ์ผ่าน website ของห้องสมุด กปศ.ฯ ได้ 

  



๔๓ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการเป็นระบบมากขึ้น สามารถให้บริการทางอินเตอร์เน็ตแก่
ผู้สนใจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

ตรวจถูกต้อง 
 

พ.ต.หญิง   
    (เอิบบุญ  บุลสุข) 

    อจ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

 

  



๔๔ 

 

โครงการการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม  กปศ.สกศ.รร.จปร. 
    นายทหารผู้รับผิดชอบ        พ.อ.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ  (หัวหน้าวิชาไทยศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 นาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นการแสดงท่ีสะท้อนวิถีชีวิตไทยในอดีต ซึ่งถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ไว้ให้ สมควรท่ีเยาวชนรุ่นหลังควรเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ และช่วยกันอนุรักษ์ กปศ.ฯ จึงได้บรรจุหัวข้อนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาไทย
ศึกษา และเพื่อให้ นนร. รวมท้ังเยาวชนใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้ องค์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้คณะ
นาฏศิลป์จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร มาบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็น
ประจ าทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการเห็นคุณค่าของการ
ท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุ
นี้ การจัดโครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ในการด าเนินงานส่วนหนึ่งของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเป็นการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อีกทางหนึ่ง 

๓. วัตถุประสงค ์
           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 
 ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
   ระหว่าง กันยายน - พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ  
 จัดบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีศึกษาวิชา 
ไทยศึกษา (HI 2001) และข้าราชการ รร.จปร. หน่วยอื่น  รวมท้ังนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก  อีกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน เพื่อให้ข้าราชการ รร.จปร.  
นนร. และเยาวชนใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสรับชมและเข้าถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้   
ณ  หอประชุม รร.จปร. ในเวลาตามตารางสอนของวิชาไทยศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒ เป็นเวลา ๒ ช่ัวโมง 
 ๗.๑ จัดท าแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๗.๒ ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๗.๓ เตรียมความพร้อมการสาธิต 
 ๗.๔ สาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 ๗.๕ ประเมินผลการสาธิต 



๔๕ 

 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ขอรับสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๙.๒ ประเมินความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมในระหว่างการสาธิต 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นนร. และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 ๑๐.๒  นนร. และเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความภูมิใจ ต้องการท่ีจะช่วยกัน
ท านุบ ารุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 
ตรวจถูกต้อง 

 

พ.อ.   
 (สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ) 

      รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. (นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 

 

 


