
 
                                      บนัทึกขอความ 
 สวนราชการ กพ.ทบ. (กองการศึกษา ฯ โทร ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๘๒๖,๙๘๓๒๖)  

 ท่ี   กห  ๐๔๐๑/๒๗๕๒                  วันท่ี    ๒๑ ก.ค. ๖๐                                

 เรื่อง ขออนมุัตกิารดําเนินการโครงการ “การอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ” 

 เรียน  ผบ.ทบ. 

     - เห็นควรอนุมัติตามท่ี กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ และกรุณาลงนาม 
ในรางคําส่ัง ทบ. ฯ ที่แนบ 

    
 
 

 -  อนมุัตติามเสนอในขอ ๔     (ลงชื่อ) พล.ท. สรรชัย อจลานนท 
 - ลงนามแลว                                      (สรรชัย อจลานนท) 
                                            รอง เสธ.ทบ.(๑) 
      (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท                  ๓๑ ก.ค. ๖๐ 
                       (เฉลิมชยั สิทธิสาท) 
         ๔ ส.ค. ๖๐  (ลงชื่อ) พล.อ. สสิน  ทองภักด ี
                                             (สสิน  ทองภักดี) 
                                              เสธ.ทบ. 
      (ลงชื่อ) พล.อ. พิสิทธิ ์ สิทธิสาร           ๓๑ ก.ค. ๖๐ 
     (พิสิทธิ ์ สิทธิสาร) 
            รอง ผบ.ทบ. 
                          ๑ ส.ค. ๖๐    (ลงชือ่) พล.อ. เทพพงศ ทิพยจันทร 
                                            ( เทพพงศ ทิพยจันทร ) 
                                              ผช.ผบ.ทบ. (๑) 
                                                   ๓๑ ก.ค. ๖๐ 
    สําเนาถกูตอง 
      (ลงชื่อ) พ.ท.หญงิ พัดชา บุณยรกัษ 
             (พัดชา บุณยรักษ) 
             หน.กพ.ทบ. 
                ๓๑ ก.ค. ๖๐ 
 
    
 
 
 
 
 
 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ          กพ.ทบ.          (กองการศึกษา  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๓๒๖, ๙๗๓๒๖)                                                  

ท่ี    กห  ๐๔๐๑/๒๗๕๒  วันท่ี   ๒๑ ก.ค. ๖๐             

เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินโครงการ “การอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ” 

เรียน ผบ.ทบ. 

อางถงึ  ๑.  นโยบายการปฏิบตัิงาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒. นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสูความมั่งคัง่ มั่นคง และย่ังยืน 

๓. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๘๔/๕๕ ลง ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม 
   การอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ 
 ๔. หนังสือ ยก.ทบ. ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๗๖๘ ลง ๒ ก.ค. ๕๗ 
 ๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๕๑ ลง ๑๔ มี.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมตัิแผนกลยุทธการพัฒนา 
   และบริหารกําลังพลของ ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  รายละเอียดโครงการ ฯ  
   ๒. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ สปช.ทบ. ๑๓๙๕๙/๖๐ ลง ๕ มิ.ย.๖๐ 
   ๓. รางคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่............/๖๐ ลง.........ก.ค. ๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติการดําเนินโครงการ “การอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ” 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๑ สรุปดังนี้ 
    ๑.๑ วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหกําลังพลทุกระดับของ ทบ. มีการพัฒนาดานความรู
และประสบการณโดยตอเนื่อง อันจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องดวย
สภาวะของการปฏิบัติทางทหารตองการการตอบสนองท่ีรวดเร็วในสภาวะที่มีความสับสน และจํากัดดวย
ขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ดังนั้นการส่ังสมความรูและประสบการณจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางย่ิงตอการ
เตรียมการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อันจะทําใหกําลังพลของ ทบ. กาวเขาสูความเปนทหารมืออาชีพ  
    ๑.๒ กลุมเปาหมาย : กําลังพลประจําการ ตั้งแตชั้นยศ ส.ต. ขึ้นไป 
    ๑.๓ แนวทางดําเนินการ  :  คณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหาร
มืออาชีพ กําหนดรายชื่อหนังสือสําหรับการอานของกําลังพลในแตละระดับ โดยหากไมมีหนังสือ
ภาษาไทยท่ีเหมาะสมสามารถดําเนินการแปลหนังสือจากตางประเทศ และใหนําหนังสือที่กําหนด
มาจัดพิมพ แจกจาย รวมทั้งนําเขาสูระบบออนไลน เพ่ือใหงายตอการเขาถึงของกําลังพล และกําหนดให
เนื้อหาของหนังสือในโครงการเปนวิชาหนึ่งของการสอบประเมินผลของกําลังพลในแตละระดับ ทั้งนี้
เพ่ือเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานการอาน 
    ๑.๔ ผูรับผิดชอบโครงการ  :  คณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหาร
มืออาชีพ มี จก.กพ.ทบ. เปนประธาน ผูแทนหนวยจาก กรม ฝสธ. หนวยงานดานการศึกษา และหนวย/
เหลาสายวิทยาการ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ 
 
 
 

- สําเนาคูฉบับ - 



- ๒ - 

    ๑.๕ ความตองการงบประมาณ : จํานวนทั้งส้ิน ๒,๑๓๐,๘๐๐ บาท ดังนี้ 
     -  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒๖,๑๖๐ บาท 
     - ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๙๕๒,๓๒๐ บาท 
     - ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗๖,๑๖๐ บาท 
     - ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๔๗๖,๑๖๐ บาท 

   ๒. ขอเท็จจรงิ 
    ๒.๑ ผบ.ทบ. กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐   
ในดานการพัฒนากําลังพล โดยใหเปนผูมีความรูความสามารถและจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชพี 
ท้ังนี้ใหหนวยสงเสริมสนับสนุนกําลังพลใหไดรับการพัฒนา ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของ
ตนเองอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามอางถึง ๑ 
    ๒.๒ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในวาระที่ ๑ : การเตรียมคนไทย ๔.๐ ใหพรอม
กาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด Growth for People/ People for 
Growth ปรับเปล่ียนจากการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เปน การเรียนรู 
นอกหองเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ เพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจ มีความมุงมั่น เพ่ือใหมีชีวิต
อยูอยางมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) รายละเอียดตามอางถึง ๒ 
    ๒.๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหาร
มืออาชีพ ประกอบดวยผูแทน กรม ฝสธ. หนวยการศึกษา หนวย/เหลาสายวิทยาการ มี จก.กพ.ทบ. 
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล การดาํเนนิการ
สงเสริมการอานเพื่อพัฒนาความรู และปลูกฝงอุดมการณความเปนทหารมืออาชีพ รายละเอียด
ตามอางถึง ๓ ทั้งนี้ กรม ฝสธ. ไดมีการปรับปรุงโครงสรางตามคําส่ัง ทบ. ตามอางถึง ๔ สงผลให
ตําแหนงของคณะกรรมการ ฯ ตองมีการปรับปรุงแกไข 
    ๒.๔ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแผนกลยุทธการพัฒนาและบริหารกําลังพลของ ทบ. 
ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกําหนดใหการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ใน ๕ มิติ ทั้งนี้กําหนดให “การสงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหารอาชีพ” เปนแผนงานท่ี ๑๑ ในการ
พัฒนาในมิติท่ี ๓ (มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล) รายละเอียดตามอางถึง ๕ 
    ๒.๕ การอานเพื่อความเปนทหารอาชีพ (Military Professional Reading) 
เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนากําลังพลของกองทัพอารยะประเทศ สอดคลองกับหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาความรูความเขาใจ นอกเหนือจากกระบวนการ
ใหความรูโดยกองทัพ เชน การฝก การศึกษาตามแนวทางรับราชการ การสั่งสมประสบการณจาก
การทํางาน ซึ่งการอานเพ่ือความเปนทหารอาชีพจะชวยใหกําลังพลมีการพัฒนาอยูเสมอ ทําใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางทหาร อันจะทําใหกองทัพมีกําลังรบ
ที่มีประสิทธิภาพ    
 
 
 
 
 



- ๓ - 

    ๒.๖ กพ.ทบ. ไดจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหารอาชีพ
เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ. โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เปนประธาน ซึ่งประชุมเห็นชอบให
กําหนดแนวทางดําเนินโครงการ “การอานเพ่ือความเปนทหารอาชีพ” ดังนี้ 
     ๒.๖.๑ คณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ        
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ 
     ๒.๖.๒ ลักษณะของหนังสือในโครงการ : หนังสืออานเพ่ือการสันทนาการ 
โดยไมใชเอกสาร ตํารา คูมือการฝก คูมือราชการสนาม  
     ๒.๖.๓ กลุม ระดับ ขอบเขตเนื้อหา และหนวยงานที่รับผิดชอบ 
      -  กลุมที่ ๑ (ส.ต. – จ.ส.อ.(พ)) : ประวัติ/เทคนิคการเปนผูนําหนวย
ทหารขนาดเล็ก บทเรียนจากการรบ ประวัติศาสตรการสงคราม การนําหนวยภายใตสภาพแวดลอมของ
การรบ รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ. 
      -  กลุมที่ ๒ (ร.ต. – ร.อ.) : ประวัติศาสตรการสงคราม ชีวประวัติผูนํา
ทางการทหารของโลก บทเรียนจากการรบ รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ.  
      -  กลุมที่ ๓ (พ.ต. – พ.อ.) : ทฤษฎีการสงคราม/แผนการทัพ การวางแผน
การรบ ปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม การบริหารจัดการกองทัพในอารยะประเทศ รับผิดชอบโดย   
ยศ.ทบ. (รร.สธ.ทบ.) 
      -  กลุมท่ี ๔ (พ.อ.(พ) ขึ้นไป) : ทฤษฎีการสงคราม/การอํานวยการยุทธ 
ยุทธศาสตรชาติ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ. (วทบ.) 
     ๒.๖.๔ ความรับผิดชอบของหนวย 
       ๒.๖.๔.๑ หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกลุมประชุมหนวยงานดาน
การศึกษาที่เกี่ยวของเพ่ือคัดเลือกหนังสือท่ีเหมาะสม เสนอใหคณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือความเปน
ทหารมืออาชีพ เพ่ืออนุมัติการแปลและจัดพิมพ กลุมละ ๑ – ๒ เลม/ป ตามงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร รวมทั้งนําเขาสูระบบ E-Book ของโครงการสงเสริมการอานซึ่งรับผิดชอบโดย ยศ.ทบ.  
      ๒.๖.๔.๒ หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกลุมสามารถจัดกิจกรรม
ประกวดงานเขียนดานการทหารตามขอบเขตเนื้อหาที่รับผิดชอบ เพ่ือคัดเลือกและนํามาใชในโครงการ
สงเสริมการอาน 
      ๒.๖.๔.๓ ยศ.ทบ. และ นขต.ทบ. สงเสริมการแปลวรรณกรรมทาง
การทหารเพ่ือนํามาเผยแพรในระบบ E-Book ของโครงการ 
      ๒.๖.๔.๔ หนวยดานการศึกษากําหนดใหเนื ้อหาของหนังสือใน
โครงการ เปนสวนหนึ่งของวิชาในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ
แตละชั้นยศ 
       ๒.๖.๔.๕ นขต.ทบ. นําเนื้อหาของหนังสือในโครงการเปนวิชาหนึ่งใน
การสอบเล่ือนฐานะในแตละชั้นยศ 
       ๒.๖.๔.๖ กพ.ทบ. ดําเนินโครงการนํารอง โดยนําหนังสือตามเนื้อหา
ที่กําหนดจัดลงสูระบบ E-Book รวมถึงจัดทําระบบการเขาถึงใหกับกําลังพลของ ทบ. โดยเตรียมสงมอบ
ระบบให ยศ.ทบ. รับผิดชอบในหวงตอไป และอํานวยการให นขต.ทบ. สงเสริมการอานของกําลังพล
ตามโครงการ ฯ 



- ๔ - 

    ๒.๗ สปช.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแลว การดําเนินการโครงการ ฯ ดังกลาว 
เปนไปเพ่ือใหกําลังพลทุกระดับของ ทบ. มีการพัฒนาความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก 
ทบ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ประจําป ๒๕๖๐ อยางจํากัด จึงใหเสนอความตองการงบประมาณ
จํานวน ๒,๑๓๐,๘๐๐ บาท ไวในแผนงานประจําปถัดไป รายละเอยีดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหกําลังพลของ ทบ. เกิดอุปนิสัยในการพัฒนา
ตนเองท้ังทางดานรางกายและความคิด ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเผชิญตอสถานการณ
ทางทหารภายใตบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนการสรางกําลังพลของ ทบ. ใหมีความ
เปนทหารมืออาชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ และเพ่ือใหการดําเนินของคณะกรรมการสงเสริมการ
อานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ มีความสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ีซึ่งมีการปรับปรุงตามคําส่ัง ทบ.          
ตามอางถึง ๔ จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ในคราวเดียวกัน 
   ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี ้
    ๔.๑ อนุมัติโครงการ “การอานเพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ” ตามรายละเอียดในขอ ๑ 
    ๔.๒ ใหยกเลิกคําส่ังตามอางถึง ๓ และใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการอาน
เพ่ือความเปนทหารมืออาชีพ ขึ้นบังคับใชทดแทนตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๓ 
    ๔.๓ ให นขต.ทบ. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
    ๔.๔ ให กพ.ทบ. ดําเนินโครงการนํารอง ตามขอ ๒.๖.๔.๖ 
    ๔.๕ ให สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามขอ ๒.๗ โดยให ยศ.ทบ. จัดสรรไวใน
แผนงานประจําป ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

   จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
และลงนามในรางคําส่ัง ทบ. ฯ ที่แนบ (สําเนาคูฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
                                                        (ลงชื่อ)  พล.ท.  คธายุทธ  เสาวคนธ  
                                                                          ( คธายุทธ  เสาวคนธ ) 
                                                จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.อ.   ราง/ตรวจ ก.ค. ๖๐ 

ส.ต.หญิง นภสร ฯ พิมพ/ทาน ก.ค. ๖๐ 

พ.อ.   ตรวจ  ก.ค. ๖๐ 

พ.อ.   ตรวจ  ก.ค. ๖๐ 

พล.ต.   ตรวจ  ก.ค. ๖๐ 

พล.ต.   ตรวจ  ก.ค. ๖๐ 
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