พ.ท.หญิง จิราภรณ์ ชมศรี
ประจํา พบ.ชรก.รร.สร.พบ.

นโยบายด้ านการฝึ กและศึกษา ปี 2560 และ 2561
มีแนวทางเดียวกัน คือ ใช้ คาํ สังกองทัพบก ที
49/2559 เรือง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก
พ.ศ.2560 – 2564








คําสังกองทัพบก ที 49/2559 เรื อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2560 -2564
พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ได้ แก่ การเตรี ยมกําลัง
กองทัพบก ป้ องกันราชอาณาจักร และ ดําเนินการเกียวกับการใช้ กาํ ลังกองทัพบก
◦ ให้ การศึกษาแก่ กาํ ลังพลเพือให้ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีตามตําแหน่ งได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ความพร้ อมรบตามหน้ าที
ระบบการศึกษาของกองทัพบกประกอบด้ วย “การฝึ กเป็ นบุคคล (Individual
training)” กับ “การศึกษาเฉพาะทาง (education)”
การพัฒนาและปรั บปรุ งระบบการศึกษาของกองทัพบก จะต้ องคํานึงถึง
◦ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 12
◦ ยุทธศาสตร์ การป้ องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ กองทัพบก
พ.ศ.2560 – 2579
◦ แผนพัฒนากองทัพบก ปี 2560-2564
◦ นโยบายทีผู้บัญชาการทหารบก
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เพือผลิตกําลังพลของกองทัพบกให้ มีความพร้ อมในการปฏิบัตภิ ารกิจของกองทัพบก
ได้ แก่ การป้ องกันประเทศ การรั กษาความมันคงภายใน การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
ภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัตกิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
เพือเตรี ยมกําลังพลให้ มีความพร้ อมในการปฏิบัตติ ามตําแหน่ งหน้ าทีทีได้ รับการบรรจุใน
ทุกอัตราของกองทัพบก ซึงจะทําให้ ทุกหน่ วยสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน
อัตรา ส่ งผลให้ กองทัพบก มีความพร้ อมรบเกิดขึนภาพรวม
เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถของกําลังพลให้ สามารถใช้ งาน ปรนนิบัตบิ าํ รุ ง และ
รั กษายุทโธปกรณ์ ทีมีใช้ งานอยู่ในกองทัพบกได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
เพือให้ กาํ ลังพลมีความรู้ ในวิชาต่ าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็ นผล
ให้ กาํ ลังพลได้ รับการพัฒนาทางความคิด มีความรู้ ก้ าวทันการเปลียนแปลงและ
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ เพือจะได้ นําความรู้ ทีได้ รับมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อ
กองทัพบก
เพือปลูกฝั งกําลังพลให้ มีลักษณะผู้นํา มีคุณธรรม จริ ยธรรม ประพฤติและปฏิบัตติ น
อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
ตลอดจนมีศรั ทธาและยึดมัน ต่ อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
เพือให้ การศึกษาของกําลังพลสํารองเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ตามระบบการฝึ กศึกษา
กําลังพลสํารอง โดยสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีในตําแหน่ งทีได้ รับการบรรจุและปฏิบัตงิ าน
ร่ วมกับกําลังพลหรื อ
หน่ วยทหารประจําการตามแผนป้ องกันประเทศได้
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ระบบการศึกษาของกองทัพบก เป็ นระบบทีมีความเชือมโยงกับระบบอืน
ของ
กองทัพบก ดังนัน จําเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการให้ มีความสอดคล้ องกันตังแต่ ระบบอัตรากําลัง
ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณอย่ างบูรณาการ
การเปิ ดการศึกษา จะต้ องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่ วยและ เหล่ าสาย
วิทยาการ เมือได้ รับอนุมัตจิ ากกองทัพบก
แผนงานการศึกษาของกองทัพบก จะจัดทําไว้ เป็ นรายปี ตามความต้ องการ ของหน่ วย
ให้ สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการ พิจารณา เปิ ดการศึกษาหลักสูตรที
จําเป็ น มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัตงิ าน และสอดคล้ องกับความต้ องการของกองทัพบก อย่ างแท้ จริง
ทังนี ให้ พจิ ารณาวางแผนการจัดการศึกษาไว้ ล่วงหน้ า 1 ปี และจะต้ องดําเนินการโดยอยู่บน
พืนฐานของการใช้ งบประมาณให้ เป็ นไปอย่ างคุ้มค่ า
ให้ โรงเรียนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการมุ่งเน้ นไปทีการบริหารทรั พยากร ทีมีจาํ กัดให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุด โดยให้ ผ้ ูเข้ ารับการศึกษาจะต้ องเป็ นผู้ทีมีหน้ าทีและใช้ ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน
จากหลักสูตรทีเข้ ารั บการศึกษา ทังนี ทุกหลักสูตรให้ ผ้ ูเข้ ารับการศึกษามีการเตรียมการล่ วงหน้ าให้
มีความพร้ อมเพือลดเวลาการศึกษาแบบบรรยาย และนําเวลาทีเพิมขึนไปใช้ ในการฝึ กปฏิบัตแิ ละ
ทดสอบเป็ นรายบุคคล
ให้ สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการ จัดให้ มีการประกัน คุณภาพการศึกษา
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การจัดส่ งกําลังพลไปศึกษาหรื อการอนุญาตให้ กาํ ลังพลลาไปศึกษา ในเวลาราชการ
ทังภายในประเทศและ ณ ต่ างประเทศ ด้ วยทุนของทางราชการหรื อทุนส่ วนตัว
ส่ งเสริมให้ กาํ ลังพลโดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรสําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกนาย และส่ งเสริมผู้ทสํี าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้ วให้ สาํ เร็ จการศึกษาใน
ระดับทีสูงขึนทังระดับปริญญาโทและระดับปริ ญญาเอกโดยใช้ เวลานอกราชการหรื อ
ในเวลาราชการบางส่ วน
ส่ งเสริมให้ จัดส่ งกําลังพลเข้ าร่ วมฝึ กอบรม ประชุมและสัมมนา กับหน่ วยงาน
ทังของภาครั ฐและภาคเอกชน ทังภายในและต่ างประเทศเพือแลกเปลียนความรู้ และ
ประสบการณ์ สาหรั บนํามาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อกองทัพบก
กําลังพลทีจะส่ งศึกษาหรื อลาศึกษาในเวลาราชการทังในประเทศและต่ างประเทศ
จะต้ องเป็ นผู้ทมีี ผลการศึกษาในระดับดีขึนไป และเป็ นสาขาวิชาทีตรงตามหน้ าทีที
ปฏิบัตงิ านในปั จจุบัน
กําลังพลทีส่ งศึกษาหรื อลาศึกษาในเวลาราชการทังในประเทศและต่ างประเทศ
จะต้ องกลับมารั บราชการชดใช้ ทุนในทุกกรณี
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ส่ งเสริมการจัดการเรี ยนการสอนผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพือ
ชดเชยข้ อจํากัดด้ านงบประมาณ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยในการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะวิชาพืนฐาน หรื อวิชาทีสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเอง
และประเมินผลอัตโนมัตแิ บบออนไลน์
พัฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมือทังด้ านวิชาการและด้ านคณาจารย์ กับสถาบันการศึกษา
พลเรื อนของรั ฐและเอกชนทังภายในและต่ างประเทศ ด้ วยการจัดทําข้ อตกลงความ
ร่ วมมือด้ านวิชาการให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ าทางวิชาการร่ วมกันอย่ างมันคง
ส่ งเสริมการพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
ให้ กับกําลังพลทุกระดับ โดยให้ ถือเป็ นเกณฑ์ ขันตําในการผ่ านเข้ ารั บการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรั บราชการตังแต่ ปีงบประมาณ 2562 เป็ นต้ นไป
สนับสนุนการค้ นคว้ าวิจัยเพือให้ ได้ นวัตกรรมใหม่ ทก้ี าวทันเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลงไป
รวมทังส่ งเสริมให้ มีการนําผลการวิจัยหรื อนวัตกรรมทีค้ นพบมาใช้ ในสถานศึกษาหรื อ
หน่ วยทีเกียวข้ องมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนเพือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
สูงขึนก้ าวทันต่ อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี



ให้ สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่ วยและเหล่ า สายวิทยาการ
พัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยม ให้ มีความทันสมัยสอดคล้ อง
การเปลียนแปลงทีเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว และส่ งเสริมให้ มีการถก
แถลงในการเรียนการสอนทุกระดับเพือระดมความคิดและ
ประสบการณ์ ของผู้เข้ ารับการศึกษา ซึงจะนําไปสู่การพัฒนา
บุคลากรของกองทัพบกให้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถนํามาใช้ ในการวางแผนและแก้ ปัญหาให้ เกิดประโยชน์
ต่ อกองทัพบกต่ อไป
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พัฒนาปรั บปรุ งหลักสูตร ให้ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ ความสามารถ
ทีได้ จากการศึกษาไปปฏิบัตงิ านได้ จริงครอบคลุมย่ านของการปฏิบัตกิ ารทาง
ทหารของกองทัพบก โดยกําหนดให้ เพิมเป็ นวิชาหลักของหลักสูตรให้ แล้ วเสร็จ
ภายในปี งบประมาณ 2562 แทนการสอนแทรกในวิชาต่ างๆ
ให้ สอดแทรกเนือหาวิชาทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่ อการปฏิบัตภิ ารกิจของ
กองทัพบกเข้ าไว้ ในหลักสูตร ได้ แก่ การปลูกฝั งอุดมการณ์ และความรั กชาติ
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาปรั บปรุ งหลักสูตร ตํารา หลักนิยม ให้ มีความสมบูรณ์ และมีความทันสมัย
มากขึน โดยให้ ดาํ เนินการอย่ างต่ อเนืองเป็ นประจําทุกปี
ปรั บปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนโดยให้ มีการเตรียมการศึกษาล่ วงหน้ าทุกหลักสูตร
สําหรั บการศึกษาทีโรงเรี ยนให้ ใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์ กับการปฏิบัตหิ รือ
การศึกษาทีต้ องปฏิบัตงิ านร่ วมกันให้ แล้ วเสร็จภายในปี งบประมาณ 2561

5. ให้ สถาบันการศึกษา โรงเรี ยนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการ จัดการเรี ยน การสอนโดยยึด
หลักผู้เข้ ารั บการศึกษาเป็ นศูนย์ กลางของการเรี ยนรู้
6. ปรั บปรุ งวิธีการประเมินผล วัดผลการศึกษา โดยให้ ผ้ ูเข้ ารั บการศึกษาทุกนาย
ต้ องผ่ านการปฏิบัตเิ ป็ นรายบุคคลอย่ างแท้ จริ งให้ แล้ วเสร็จภายในปี งบประมาณ 2561
7. การศึกษาดูงานทีกําหนดไว้ ในหลักสูตร ให้ พจิ ารณาดําเนินการเฉพาะทีจะ
สนองต่ อวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรโดยอยู่บนพืนฐานของความประหยัด ทังนี การศึกษาดู
งานในต่ างประเทศจะดําเนินการได้ ก็ต่อเมือได้ รับนโยบายจากกองทัพบก และได้ รับอนุมัติ
จากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
8. เนืองจากกองทัพบกมีความจําเป็ นต้ องปิ ดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะหน้ าทีและ
หลักสูตรความชํานาญการทางทหารลงเป็ นส่ วนใหญ่ จึงให้ หน่ วยต่ างๆ ริเริมดําเนินการเปิ ด
การเรี ยนการสอนภายในหน่ วยขึนเอง (Unit School) เพือสอนกําลังพลในหน้ าทีเฉพาะ
และความชํานาญการทางทหารต่ างๆ ตาม ขีดความสามารถทีหน่ วยพิจารณาดําเนินการ
ได้ โดยให้ บุคลากรในหน่ วยทีมีความรู้ ความสามารถและผ่ านการศึกษาอบรมมาแล้ ว เป็ นผู้
ถ่ ายทอดความรู้ ให้ กับกําลังพลในหน่ วย

1.

2.

3.

ส่ งเสริมให้ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทังทางด้ านวิชาการ และทักษะการปฏิบัตงิ าน โดยจัดส่ งเข้ าร่ วมกิจกรรม
ฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาต่ อในสถาบันการศึกษา หรื อองค์ กรของรั ฐและ
เอกชน ทังในประเทศและ ณ ต่ างประเทศ
ให้ มีโครงการแลกเปลียนครู อาจารย์ ทหารกับกองทัพมิตรประเทศในอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) ทังในรู ปแบบของการสอนประจํารายวิชา หรื อการกําหนดห้ วงเวลา
แลกเปลียน
ให้ พฒ
ั นาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับการปฏิบัตหิ น้ าทีโดยแยกแนวทางพัฒนาของแต่ ละประเภทให้ มีความ
ชัดเจนระหว่ างครู อาจารย์ ทางทหารทีมีลักษณะการหมุนเวียนจากหน่ วย กับครู
อาจารย์ ทปฏิ
ี บัตหิ น้ าทีประจําในสายงานความชํานาญเฉพาะ รวมทัง การแยกการ
อบรมหลักสูตรครู ทหาร สําหรั บกําลังพลทีจะบรรจุลงในตําแหน่ งครู อาจารย์ และ
ระดับผู้บริหาร และการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรั บกําลังพลทีปฏิบัติ
หน้ าทีด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรทางทหารและหลักสูตรพลเรื อน

4. สร้ างแจงจูงใจให้ บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถเข้ าบรรจุในตําแหน่ ง
ครู และอาจารย์ โดยให้ พจิ ารณาจัดตังคณะกรรมการระดับกองทัพบกขึน เพือ
คัดเลือกบุคลากรทีมีประสบการณ์ มีความสามารถ มีประวัตกิ ารทํางาน
การศึกษา การนําหน่ วย และมีความประพฤติดีของกองทัพภาค ตลอดจน
หน่ วยต่ างๆ หมุนเวียนไปปฏิบัตหิ น้ าทีเป็ นครู อาจารย์ และผู้บังคับหน่ วยใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ
ของกองทัพบก รวมทังให้ พจิ ารณา
หมุนเวียนกําลังพลทีบรรจุในตําแหน่ งครู อาจารย์ ออกมาปฏิบัตงิ านในหน้ าที
ให้ ได้ รับคุณสมบัตเิ พิม มีความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งทีทีสําคัญ เพือให้ มี
ประสบการณ์ ในการปฏิบัตงิ านจริง
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั
ปี งบประมาณ 2561 เป็ นต้ นไป

5. ให้ หน่ วยขึนตรงกองทัพบกทุกหน่ วย ให้ การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้ าทีครู
อาจารย์ ในระยะสันตามทีสถานศึกษา โรงเรี ยนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการร้ องขอ ทัง
ในรู ปแบบของการบรรยาย อาจารย์ ประจํากลุ่มในการฝึ กภาคสนาม การฝึ กปั ญหาที
บังคับการ ทังนีจะต้ องไม่ กระทบ ต่ อภารกิจสําคัญของหน่ วยตามแนวทางทีกองทัพบก
กําหนดโดยให้ บรรจุความต้ องการงบประมาณไว้ ใน แผนการศึกษาประจําปี มีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ปีงบประมาณ 2561
6.ให้ กาํ หนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ งของตําแหน่ งผู้บริ หารสายงานการศึกษา
ทุกตําแหน่ ง โดยจะต้ องผ่ านการปฏิบัติงานในตําแหน่ งครู อาจารย์ หรื อในสายงาน
การศึกษามาก่ อน หรื อ มีประสบการณ์ ในการปฏิบัตหิ น้ าทีครู อาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษา โรงเรี ยนหน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการ ตามแนวทางทีกองทัพบก
กําหนด โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตังแต่ ปีงบประมาณ 2562
7.ส่ งเสริม ครู อาจารย์ ในสายงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ มีผลงานทางวิชาการหรื อ ผลงาน
ทางการวิจัย เพือนําความรู้ มาใช้ ในการพัฒนาด้ านการศึกษาของ ทบ.

1.

2.

3.

ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ต่อบุคคลพลเรื อนอย่ างต่ อเนือง และใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด เพือจูงใจให้ มีผ้ ูสมัครใจเข้ ารั บ
ราชการในกองประจําการ และให้ มี ยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักเรี ยน
ทหารของกองทัพบกทุกประเภทเพิมขึน
การสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักเรี ยนทหารของกองทัพบกทุกประเภทต้ องเป็ นไป
อย่ างโปร่ งใส ยุตธิ รรม เพือให้ ได้ มาซึงบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและมี
ความพร้ อมทีจะศึกษาตามหลักสูตร ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ ารั บการศึกษาหลักสูตรต่ าง ๆ จะต้ องเป็ นไปตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ทีกําหนดไว้ โดยชัดเจน ตําแหน่ งใดทีไม่ ระบุหลักสูตรทีจะเข้ ารั บการศึกษาไว้ ใน
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง ให้ หน่ วยและเหล่ าสายวิทยาการทีรั บผิดชอบเร่ งรั ด
ดําเนินการจัดทําให้ แล้ วเสร็จ และไม่ พจิ ารณาให้ เข้ ารั บการศึกษา
หลักสูตร
ต่ าง ๆ ของกองทัพบกตังแต่ ปีงบประมาณ 2562 เป็ นต้ นไป ยกเว้ นหลักสูตรทีมี
ลักษณะการอบรมความรู้ ทวไป
ั

4. ตําแหน่ งทีไม่ สามารถกําหนดเหล่ าได้ ชัดเจน ถือว่ าเป็ นตําแหน่ งอัตราข้ าราชการพล
เรื อนกลาโหม จึงไม่ มีความจําเป็ นต้ องเข้ ารั บการศึกษาหลักสูตรทางทหารซึงมี
งบประมาณและทรั พยากรจํากัด ในระหว่ างทีรอการเปลียนผ่ านไปสู่ตาํ แหน่ งพลเรื อน
กลาโหม ให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรั บราชการ
โดยให้ เริมปฏิบัตติ ังแต่ ปีงบประมาณ 2563 เป็ นต้ นไป
5. ดําเนินการให้ ผ้ ูเข้ ารั บการศึกษาหลักสูตรต่ างๆ มีการเตรี ยมความพร้ อม
ก่ อนเข้ ารั บการศึกษาโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การคัดเลือกกําลังพลเข้ ารั บการศึกษาในแต่ ละหลักสูตรให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ ทกํี าหนดไว้ อย่ างจริงจัง ตลอดจนต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการของ
กองทัพบก และมีความเป็ นธรรม ทังนี ภายหลังสําเร็จการศึกษาให้ พจิ ารณาถึงการนํา
ความรู้ จากการศึกษามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อกองทัพบก โดยให้ สอดคล้ องกับ
ตําแหน่ งหน้ าทีหรื อความรั บผิดชอบของผู้สาํ เร็ จการศึกษานัน

7. ให้ นําผลการศึกษาตามแนวทางรั บราชการทุกระดับชันยศ มาเป็ น
ส่ วนประกอบ การพิจารณาความก้ าวหน้ าในการรั บราชการให้ เป็ นรู ปธรรม โดย
ให้ เริมมีผลบังคับใช้ สาหรับกําลังพลทีบรรจุใหม่ ตงแต่
ั ปีงบประมาณ 2562 เป็ น
ต้ นไป
8. กําลังพลซึงจบการศึกษาจากต่ างประเทศมาแล้ ว ต้ องนํามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุด เช่ น สร้ างแรงจูงใจให้ อยู่หน่ วยการศึกษาหรือหน่ วยทีต้ องใช้
วิชาความรู้ ทเรี
ี ยนมาในการปฏิบัตงิ านให้ มากขึน รวมทังให้ พจิ ารณาหมุนเวียน
กําลังพลดังกล่ าวไปปฏิบัตหิ น้ าทีในหน่ วยอืน ๆ ตามแนวทางรั บราชการที
เหมาะสม ของแต่ ละบุคคล









ให้ พจิ ารณาเปิ ดการศึกษาหลักสูตรต่ าง ๆ ตามลําดับความเร่ งด่ วน ดังนี
-หลักสูตรการผลิตกําลังพล
-หลักสูตรตามแนวทางรั บราชการสาหรั บกําลังพลกองทัพบก
-หลักสูตรทีมีผลโดยตรงต่ อความพร้ อมรบของหน่ วย โดยเน้ นหลักสูตร
การศึกษาสาหรั บนายทหารประทวนทีเกียวกับการใช้ งานและปรนนิบัตบิ าํ รุ ง
ยุทโธปกรณ์ ได้ แก่ หลักสูตรตามหมายเลขความชํานาญการทางทหาร หลักสูตร
การใช้ งานและปรนนิบัตบิ าํ รุ งยุทโธปกรณ์ ใหม่ ยุทโธปกรณ์ ทีใช้ เทคโนโลยีสูงและ
มีราคาแพง ยุทโธปกรณ์ ทอาจเกิ
ี
ดอันตรายหรื อชํารุ ดเสียหายได้ ง่ายตามลําดับ
-หลักสูตรเพือเพิมประสิทธิภาพกําลังพลทุกระดับ
พัฒนาการเรี ยนการสอนด้ านภาษาอังกฤษ และวิทยาการด้ านคอมพิวเตอร์ จาก
การศึกษาในหลักสูตร โดยใช้ ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาสําหรั บเป็ นการส่ งเสริมให้
ศึกษาตลอดชีวิต







พัฒนาและปรั บปรุ งคุณภาพครู อาจารย์ ผ้ ูสอน โดยประสานกับหน่ วย
ทีเกียวข้ องเพือหมุนเวียนให้ ผ้ ูมีความรู้ และประสบการณ์ มีโอกาสไปสอนใน
โรงเรี ยนของเหล่ าและสายวิทยาการของตน รวมทังจัดครู ผ้ ูสอนทีมีความรู้
และประสบการณ์ สูงไปสอนในโรงเรียนของเหล่ าและสายวิทยาการอืน ๆ
พัฒนาหลักเกณฑ์ การศึกษาหลักสูตรของโรงเรี ยนหน่ วยและเหล่ าสาย
วิทยาการ ให้ สามารถนําไปสู่การกําหนดระดับความเชียวชาญทางทหาร
(skill level)
มุ่งเน้ นการผลิตนักเรียนนายสิบทีมีความเข้ มแข็งทังร่ างกาย และจิตใจ
เป็ นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม รวมทังมีจติ สํานึกและสัญชาตญาณในการรบ
ตลอดจน สามารถเป็ นผู้นําหน่ วยทหาร ทางยุทธวิธีในระดับหมู่ได้






เน้ นหน่ วยทหารขนาดเล็ก
การวางแผน ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
และหลักสูตรการฝึ ก รส. คฝ. ใช้
ผลลัพธ์ ทต้ี องการ หน่ วยปฏิบตั ภิ ารกิจ
ได้ บรรลุผลสําเร็จอย่ างมีคุณภาพ ไม่ มี
การสูญเสีย








ปี 2560

เน้ นหน่ วยทหารขนาดเล็ก
การวางแผน ใช้ วงล้ อคุณภาพ
PDCA
เรื องทีต้ องกําหนดเป็ นมาตรฐาน ทภ.
เน้ นการจัด กพ.เข้ าฝึ ก จัดการฝึ ก
CPX
การฝึ กร่ วมผสมกับมิตรประเทศ นํา
หลักนิยมมิตรประเทศมาพัฒนางาน
ผลลัพธ์ ทตึ ้ องการ หน่ วยปฏิบตั ภิ ารกิจ
ได้ บรรลุผลสําเร็จอย่ างมีคุณภาพ ไม่ มี
การสูญเสีย
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ด้ านบริหารการศึกษา มุ่งสู่ความทันสมัย ให้ ผ้ ู
เข้ ารับการศึกษาสามารถเผชิญภัยคุกคามได้
ทุกรูปแบบ มุ่งเน้ นการปฏิบัติและการมีส่วน
ร่ วมของผู้เรียน เพิมพูนทักษะการวิเคราะห์
สังเคราะห์ มากกว่ าการบรรยาย
ด้ านการส่ งเสริมการศึกษา เน้ นให้ กาํ ลังพล
พัฒนาตนเอง
ด้ านการพัฒนาเพือความทันสมัย ส่ งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์
ด้ านหลักสูตรการศึกษา ปรับปรุ งหลักสูตร
อย่ างต่ อเนือง เน้ นให้ มีการฝึ กร่ วมระหว่ าง
เหล่ า มุ่งสู่การปฏิบัตกิ ารระดับกรมผสม
เพิมเติมความรู้ทนํี าไปสู่ความทันสมัย เช่ น
การเตรียมพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ IO
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ด้ านบริหารการศึกษา มุ่งสู่ความทันสมัย ให้ ผ้ ูเข้ ารั บ
การศึกษาสามารถเผชิญภัยคุกคามได้ ทุกรูปแบบ
มุ่งเน้ นการปฏิบัตแิ ละการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยน
เพิมพูนทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่ าการ
บรรยาย ให้ ผ้ ูเข้ ารั บการศึกษาเตรี ยมการล่ วงหน้ า ลด
เวลาการบรรยาย เพิมการฝึ กปฏิบัตแิ ละทดสอบ
รายบุคคล
ด้ านการส่ งเสริมการศึกษา เน้ นให้ กาํ ลังพลพัฒนา
ตนเอง
ด้ านการพัฒนาเพือความทันสมัย ส่ งเสริมการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์
ด้ านหลักสูตรการศึกษา ปรั บปรุ งหลักสูตรอย่ าง
ต่ อเนือง เน้ นให้ มีการฝึ กร่ วมระหว่ างเหล่ า มุ่งสู่การ
ปฏิบัตกิ ารระดับกรมผสม เพิมเติมความรู้ ทีนําไปสู่
ความทันสมัย เช่ น การเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ IO ผู้เข้ ารั บ
การศึกษาต้ องมีทักษะภาษาอังกฤษทัง 4 ทักษะ เพือ
ทําการติดต่ อสือสารได้
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1.
2.

3.
4.

5.

ต้ องวิเคราะห์ การฝึ กให้ มากขึน
การคิดให้ มีเอกภาพ _ ต้ องพัฒนาการฝึ กให้
เกิดภาพเดียวกัน เห็นทังกระดาน ปั ญหาที
ผ่ านมาหน่ วยรองคิดไม่ สัมพันธ์ กับหน่ วย
เหนือ ใช้ วิธีการ MDMP ก่ อนการฝึ ก
กําหนดมิตสิ นามรบทีต้ องการ คิด
ระบบปฏิบตั กิ ารในสนามรบ
ครูฝึกของหน่ วย ต้ องได้ รับการพัฒนา
การประกันคุณภาพ เป็ นหน้ าทีของทุกคน
ทุกระดับชัน ต้ องเข้ าใจมาตรฐาน
การเชือมโยงการพัฒนาหลักนิยม และการ
วิจัย สู่การฝึ ก นํามาซึงการเปลียนแปลง ที
ทําให้ ก้าวหน้ าและยังยืนได้

การฝึ ก



การจัดการศึกษา
◦ การศึกษาเป็ นบุคคล
◦ การศึกษาเฉพาะทาง
◦ การวิจัยพัฒนา และ คุณธรรม



เพือให้ บรรลุภารกิจของ
กองทัพบก
◦
◦
◦
◦

เป้ าหมาย
ภารกิจ พันธกิจ
บทบาทความรั บผิดชอบ
โครงสร้ าง หลักนิยม กําลังพล

การศึกษา

