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การประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย 
ด้านการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ 

กล่าวนำ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ยศ.ทบ.) เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษของกองทัพบก 

รับผิดชอบ การวางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ สนับสนุน  เกี่ยวกับการฝึก  
การฝึกอบรมและการศึกษาของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กองทัพบกกำหนด 
และเป็นศูนย์กลางดำเนินการสนับสนุนเครื่องช่วยฝึกของกองทัพบก รวมทั้งดำเนินการ ค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาทางทหารของกองทัพบก ให้ได้มาซึ่งหลักนิยม สรรพตำรา เครื่องช่วยฝึก หลักสูตร    
การฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา ที่เหมาะสม ตลอดจนดำเนินการคัดสรรบุคคลเข้าเป็น  
กำลังพลของกองทัพบก เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกองทัพบกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งปัจจุบันมี พลโท วิสันติ  สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
โดยมีการจัดหน่วยที่สำคัญ ดงันี ้

หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติงานหลัก
ด้านการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา กองฝ่ายเสนาธิการ และกองฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่ง
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์, สำนักการฝึก, สำนักการศึกษา, ศูนย์ภาษา,    
กองกำลังพล, กองยุทธการและการข่าว, กองส่งกำลังบำรุง, กองปลัดบัญชี, กองคัดสรรและ
พัฒนาบุคลากร, กองอนุศาสนาจารย์, กองการเงิน และกองบริการ  

หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารบก มีจำนวน ๗ หน่วย ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพบก, 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก , ศูนย์การทหารราบ, ศูนย์การทหารม้า, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ,                      
โรงเรียนนายสิบทหารบก และศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบ ตอบสนองนโยบายของ
กองทัพบกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นการดำเนินงานเชิงรุกไปยังหน่วยปฏิบัติ
ในทุกระดับตามภารกิจที ่รับผิดชอบ เพื ่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องที ่แท้จริง หาแนวทาง
แก้ปัญหา และสนับสนุนให้หน่วยสามารถดำเนินการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษาได้อย่าง
เต็มที ่เป็นรูปธรรม ให้เกิดความสมจริงมากที่สุด ดังเช่นปณิธานของหน่วยที่ว่า มุ่งมั่นที่จะ.... 

 

สร้างทหารด้วยการฝึก  สร้างขุนศึกด้วยการศึกษา  
และสร้างผู้บังคับบัญชา ด้วยการพัฒนาคุณธรรม
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ผังการจัดหน่วย กรมยุทธศึกษาทหารบก ตาม อฉก. ๔๑๐๐  
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การประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย 
ด้านการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา ของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ กำหนดให้ รัฐต้องพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ        
กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย และตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. จัดระเบียบ
ราชการ กห. พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๙ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ทบ.  มีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพบก           
การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบกตามอำนาจหน้าที่ของ กห. 
จากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว ทบ. จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ กองทัพบก ภายในปี 
๒๕๘๐ จะเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบก
ชั้นนำของภูมิภาค ” โดยมีภารกิจในการ ป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ พัฒนาประเทศ ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 ทั้งนี้ หน้าที่หลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ ทบ. คือจัดให้มี การฝึก การฝึกอบรม และ
การศึกษา เพ่ือเตรียมกำลังของ ทบ. ให้มีความพร้อมสูงสุดในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
โดยมี ยศ.ทบ. รับผิดชอบ กำกับดูแล การฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา ของ นขต.ทบ. โดยในปี 
๒๕๖๕  ยศ.ทบ. ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานของ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.   
ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ ทบ. และกำลังพลทุกนาย ต้อง
ยึดถือแนวความคิดในการปฏิบัติ งาน  ๓ ประการ คือ “พิทักษ์ ราชัน  ปกป้องประชา           
รักษาแผ่นดิน”, นโยบายด้านการฝึกของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ และนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษา
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีแนวทางการปฏิบัติของ ยศ.ทบ. ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
ประกอบด้วย นโยบายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก นโยบายด้านการพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  
ด้านการฝึก ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา ด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น    
ด้านการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และ              
ด้านงบประมาณ  
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นโยบายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
ด้านการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา ของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ 

  การดำเนินงานด้านการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษา ของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ 
ให้ยึดถือนโยบาย ผบ.ทบ. ที่ให้ไว้ เมื่อ 8 ต.ค. 6๔ โดยมุ่งเน้นดำรงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
จากปี 2564 ในทุกด้าน ซึ่งหากได้ศึกษาจากนโยบาย ผบ.ทบ. นั้น มีการวางนโยบายไว้ 3 ปี  

  - ปีที่ ๑  (256๔)  จะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฒันา ระเบียบกฎเกณฑ์วิธกีารตา่งๆ 
  - ปีที่ 2 (256๕) การนำหลักการมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  - ปีที่ 3 (256๖) เป็นการประเมินผลถึงสิ่งที่ได้สั่งการไปแล้ว สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า          
“พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” ในส่วนของ ยศ.ทบ. นั้นยึดถือปณิธานที่ว่า “สร้างทหาร
ด้วยการฝึก สร้างขุนศึกด้วยการศึกษา สร้างผู้บังคับบัญชา ด้วยการพัฒนาคุณธรรม” ตามวิสัยทัศน์ 
“การพัฒนา ปรับการเตรียมกำลัง ให้กองทัพมีความก้าวหน้า ทันสมัย มีสมรรถนะสูง เป็นกองทัพ   
มืออาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” 
  นโยบายต่อไปนี้ต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ตามมาตรการ Universal Prevention 

อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
งานด้านการฝึก 

 ๑. ยึดถือกับนโยบายเดิม นั่นคือ สร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างการฝึก 
การศึกษา และหลักนิยม คือเรียนอย่างไร ให้ใช้อย่างนั้น ตามวิธีคิดที่ ทบ. หรือ ยศ.ทบ. กำหนด 
 ๒. ต้องฝึกอย่างที่จะรบ โดยแผนการปฏิบัติด้านการฝึกต้องมีความทันสมัย ทำได้จริง              
เน้นความสมจริง ความอยู่รอดในสนามรบ มาตรการพิทักษ์พล พิทักษ์หน่วย รวมทั้งระบบนิรภัย
การฝึก 
 ๓. ให้ความสำคัญกับการฝึกทหารใหม่เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการฝึกเพื่อปรับสภาพ 
เริ่มด้วยการฝึกจากเบาไปหาหนัก ง่ายไปยาก ให้ปรับ รปจ. การฝึกและการปฏิบัติประจำวัน    
ของทหารใหม่ โดยเพิ่มการฝึกวิชาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน. 
 ๔. การฝึกเป็นบุคคล เน้นให้เกิดทักษะและความชำนาญ ในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ 
อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละหน้าที่ของตนเอง เหล่าสายวิทยาการจะต้องกำหนดมาตรฐาน
ผู้ชำนาญการของเหล่า  โดยให้เหล่าเป็นผู้พิจารณาในการกำหนดมาตรฐานเอง และต้องฝึกให้   
กำลังพลคุ้นเคยกับการปฏิบัติในเวลากลางคืน 
 ๕. การฝึกเป็นหน่วย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำของหน่วยทหาร สำหรับหน่วย
ระดับกองร้อยลงมาให้เน้นการปฏิบัติตามระเบียบการนำหน่วย หน่วยระดับกองพันให้มุ่งเน้น
กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร 
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 ๖. การใช้หน่วย ให้มุ่งเน้นการใช้ระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้ง 7 ประการให้ครบถ้วน 
เนื่องจากการตรวจการฝึกที่ผ่านมา หลายหน่วยใช้ไม่ครบทำให้ศักยภาพในการรบด้อยลงไป และ
ให้เพิ่มพูนเรื่องความเป็นผู้นำและการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
 ๗. ยุทโธปกรณ์ที่มีในอัตรา ให้ใช้อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดความชำนาญ    
ในการใช้ในระดับการฝึกเป็นบุคคลและเป็นหน่วย 
 ๘. บูรณาการงานการฝึก เพื่อให้ครอบคลุมการฝึกได้ครบถ้วนทุกมิติและมีความสมจริง 
เนื่องจากการฝึกปกตินั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น ทำให้ไม่เห็นภาพจริง ผู้ที่ได้รับการฝึกอาจ  
จำภาพที่ผิดไปปฏิบัติต่อแบบผิดๆ ได้ 
 ๙. บูรณาการการใช้ สป.5 การฝึกศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุม กำกับดูแล 
ไม่ให้เกิดการรั่วไหลและให้มีการรายงานตามห้วงเวลา 
 ๑๐. ศฝยว.ทบ. แห่งที่ 2 ขอให้ดำเนินการตามที่ ทบ. ได้กำหนดแนวทางไว้ ให้เร่งรัด  
ให้ดำเนินการได้จริง และให้ นขต.ยศ.ทบ. ได้ทดลองใช้ก่อนเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะเปิดให้หน่วยอื่นๆ ใช้งานต่อไป 
 ๑๑. พัฒนาระบบการฝึกให้สอดคล้องกับหน่วยที่มีการปรับ อจย.ใหม่ รวมทั้งพัฒนา 
การฝึกของหน่วยระดับกองพัน มทบ. ให้ฝึกอย่างที่จะใช้งานได้จริง ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
 ๑๒. เครื่องช่วยฝึกที่มีอยู่ ให้นำออกมาใช้ให้หมด เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งาน   
ความขาดแคลน  ให้มีการปรนนิบัติบำรุงให้มีสภาพดี และพิจารณาการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง 
เพื่อชดเชยความขาดแคลน สป.3 และ สป.5 
 ๑๓. ให้ขยายผลจากการจัดทำเครื่องช่วยฝึกที่หน่วยได้ริเริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ทดแทนสิ่งที่ขาด 
โดยให้ สกฝ.ยศ.ทบ. พิจารณาสิ่งที่สามารถนำมาขยายผลได้ และเสนอโครงการงบประมาณไปยัง ทบ. 

ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา 
 ๑. ให้ความสำคัญกับ 4 เสาหลัก ได้แก่ ครู ผู้เรียน หลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ให้บูรณาการด้านการฝึก การฝึกอบรมและการศึกษา ให้เป็น   
เรื่องเดียวกัน ตอบโจทย์ที่ว่า เรียนแล้ว ใช้งานได้จริง 
 ๒. การฝึกอบรมและการศึกษาต้องทำให้เกิดทักษะและปฏิบัติได้จริง ตามแนวความคิด 
Active Learning ใช้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยี
สารสนเทศจำนวนมากที่สามารถนำมาช่วยได้ แก้ไขข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ รวมถึงแก้ปัญหา   
ความคับคั่งของกำลังพลในแต่ละระดับชั้นยศได้ด้วย 
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 3. การฝึกอบรมและการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ การประเมินการศึกษาจะต้อง
สะท้อนความเป็นจริงให้ได้ ในการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาในอดีตนั้น ประเมิน   
ในเรื่องของระบบพอสมควรแล้ว ในปีนี้ให้เน้นการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ (output & outcome) 
ให้มากขึ้น เพื่อให้ทราบว่าการฝึกอบรมของ รร.เหล่าสายวิทยาการนั้นได้ผลเพียงใด 
 ๔. หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการให้ทดสอบภาษาอังกฤษ  
ทั้งก่อนและหลังจบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
 5. ทุกหลักสูตรพิจารณากำหนดหนังสืออ่านนอกเวลาให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการใช้
ภาพยนตร์ เพื่อเป็นเครื่องช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างอุดมการณ์ทางทหาร 
 ๖. ตามอนุมัติหลักการของ ทบ. เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร นนส.ทบ. นั้น มีความ
เกี่ยวเนื่องกับ รร.เหล่าสายวิทยาการ หลายเหล่า หลายหน่วย จึงขอให้ สกศ.ยศ.ทบ. ได้พิจารณา
ความสอดคล้องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนทุกเหล่า 
 ๗. การเรียนรู้เรื่องพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น หลักการ     
การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เพิ่มพูนในทุกหลักสูตรการเรียนการสอนและทุกการสอบ 
 8. การฝึกวิชาชีพของทหารกองประจำการให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่แท้จริง 
การศึกษานอกโรงเรียนให้ส่งเสริมให้จบถึงระดับ ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการสอบเข้า นนส. ได้ 
 ๙. ครูหน่วย/เหล่าสายวิทยาการจะต้องมีการเรียนรู้ พัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นำมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย 
 10. การฝึกอบรม การศึกษา และการทดสอบภาษาอังกฤษ ขอให้ ศภษ.ยศ.ทบ. ร่วมกับ 
รร.เหล่าสายวิทยาการพิจารณาแนวทางในการเข้าถึงระบบการเรียนรู้และการทดสอบได้ง่ายขึ้น 
 ๑๑. ผบ.ทบ. ได้สั่งการเรื่องการเตรียมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ นนส. เพื่อให้
สามารถรองรับการฝึก COBRA GOLD ในปีนี้ได ้
 12. ปัจจุบัน ทบ. ได้มอบหมายให้ ยศ.ทบ. ช่วยในการดำเนินการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนายุทธศาสตร์ ทบ. (THINK TANK) ซึ่งนอกเหนือจาก วทบ. และ รร.สธ.ทบ. ก็จะใช้สถานที่ 
ศพย.ยศ.ทบ. รวมถึงเป็น Back Office ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงานต่อไป ดังนั้นจึงขอให้
พิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์และยุทธการ เพื่อเตรียมการสร้างองค์ความรู้  
ไว้ใช้งานในอนาคตต่อไป 
 1๓. รร.เหล่าสายวิทยาการ ให้มีการเพิ่มการฝึกอบรมและการศึกษาเรื่องของข่าวกรอง
ทางยุทธศาสตร์ ข่าวกรองทางเทคนิค และอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศที่คาดว่าจะเป็นภัยคุกคาม 
และนำมาพิจารณาประกอบในแผนการพัฒนาเหล่าด้วย 
 
 



๘ 
 

ด้านหลักนิยม 
 ๑. ให้ทบทวนหลักนิยมหลัก หลักนิยมรอง ซึ่งดำเนินการจัดทำไปแล้วโดยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ทบ. ที่มีหลายระบบที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแปรสภาพยุทโธปกรณ์  การลดกำลังพล และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  
โดย ศพย.ยศ.ทบ. จะต้องปรับหลักนิยมหลักให้ชัดเจน ส่วนหลักนิยมรองให้เหล่าสายวิทยาการ
พิจารณาต่อไป 
 2. ระบบจำลองยุทธ์ต้องเร่งรัดให้สามารถใช้งานได้เร็วที่สุด ขั้นต้นให้ใช้กับ นทน.รร.สธ.ทบ. 
ชุดที่ 100 ให้ทัน เนื่องจากหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะได้แก้ปัญหาได้ก่อน 
 ๓. หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ จะต้องจัดทำแผนแม่บทของหน่วย โดยขอให้มีการ
ประสานงานกันทุกเหล่าเพื่อให้สอดคล้องกัน และมีความครบถ้วนทั้งในด้านการฝึก  การฝึกอบรม 
การศึกษา ยุทโธปกรณ์ แนวคิดในการใช้กำลัง รวมทั้งการส่งกำลังบำรุง 

ด้านการปรับโครงสร้างหน่วย 
 ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างแล้วหลายหน่วย อย่างไรก็ตามหากหน่วยที่มีความต้องการ            
ปรับโครงสร้างหน่วย ให้ใช้ลักษณะการเกลี่ยไม่ใช้การขออัตราเพิ่ม เนื่องจากนโยบายของ กห.    
ไมม่ีการเพิ่มอัตรา และให้พิจารณาแผนกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงที่ยังไม่มีองค์กรที่
รับผิดชอบโดยตรง จึงขอให้หน่วยช่วยกันคิดและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้รักษายุทโธปกรณ์
ให้ใช้การได้ยาวนานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ.  

ด้านกำลังพล 
 ๑. ในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพล เนื่องจากจะมีการปรับลดยอดกำลังพล ดังนั้น
การแก้ปัญหาคือต้องทำให้คนรับผิดชอบงานมากขึ้น แต่แนวทางที่นานาประเทศใช้คือการนำ
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยในงาน ที่ทำลักษณะซ้ำๆ รูปแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยได้พัฒนา
ศักยภาพของกำลังพล เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจต่อไปได้เมื่อมีการลดกำลังพล 
 ๒. งานด้านคุณภาพชีวิตกำลังพลนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการกวดขัน กำกับดูแล 
อย่างใกล้ชิด ในเรื่องการพักอาศัย การกินอยู่หลับนอน ความปลอดภัย เนื่องจากมักมีเรื่อง         
ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่อง ความไม่เข้าใจ หรือความไม่เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงขอให้หน่วยได้
ดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษ 
 ๓. การใช้สื่อโซเชียล ให้เน้นย้ำกำลังพล เรื่องใดที่ไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องแชร์หรือโพสต์ 
โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบกับหน่วยหรือกับ ทบ. 
 ๔. ผบ.ทบ. ให้ความสำคัญในเรื่องของคนดี ยศ.ทบ. มีหน้าที่ในการเตรียมคนในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดย กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นเครื่องมือหลักของ ทบ. ขณะเดียวกันผู้นำหน่วย
ทุกระดับนั้น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ ทบ. กำหนดให้เป็น
ระยะ จึงขอให้ทุกหน่วยได้มีการสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ตลอด 



๙ 
 

 ๕. เน้นย้ำเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการเมื่อเข้ารับหน้าที่ คือการไม่ละเมิด 5 ส ได้แก่ 
สตรี สตางค์ สุรา สกา และสารเสพติด  

ปัจจัยของความสำเร็จที่ ทบ. ได้สั่งการ มีอยู่ 3 ปัจจัยได้แก่ 
 ๑. เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาโดยถ่องแท้ 
 ๒. กำลังพลทุกระดับจะต้องรับรู้และรับทราบด้วย 
 ๓. ความใส่ใจ สอดส่อง และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ   

ด้านการพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ 
 ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.) เป็นหน่วยหลัก
ในการบริหารงานในการดำเนินการพัฒนาหลักนิยมทางทหาร การพัฒนายุทธศาสตร์ ของ ทบ. รวมถึง
การสนับสนุนการฝึก ศึกษาด้วยระบบจำลองยุทธ์ และการประเมินการฝึกซักซ้อมและทดสอบ        
แผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค มีหน่วยรองซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย ๑) กองพัฒนาหลักนิยม (โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๙, โทร.ทบ.๘๙๒๓๐),           
๒) กองพัฒนายุทธศาสตร์ (โทร.๐ ๒๒๔๑ ๓๖๖๙ , โทร.ทบ.๘๙๒๓๑)  ๓) กองฝึกจำลองยุทธ์         
(โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๓๙๓ , โทร.ทบ.๘๙๑๕๘) หน้าที่สำคัญ คือ ติดตามวิเคราะห์สภาพแวดล้อม          
ทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ศึกษา พัฒนา  หลักนิยมทางทหาร และพิจารณาจัดทำอัตราการจัด
และยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่ ทบ. กำหนด สนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม และการศึกษาทางทหาร   
ด้วยระบบจำลองยุทธ์ รวมทั้งประเมินผลการฝึกของหน่วยทหารขนาดใหญ่ โดยมีแนวทางในการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. การพัฒนายุทธศาสตร ์
            ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และนโยบายในระดับต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
งานด้านยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เริ่มจากการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประเด็นของยุทธศาสตร์ความมั่นคงนั้น มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความสงบเรียบร้อย   
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ด้วยการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล  
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมรับมือกับ  ภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
           จากประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่กล่าวมา กระทรวงกลาโหมได้วางยุทธศาสตร์การป้องกัน
ประเทศ โดยกำหนดให้เหล่าทัพบูรณาการการดำเนินงานในทุกด้านให้มีความประสานสอดคล้อง และ



๑๐ 
 

สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ  เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ความมั่นคง คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
 ผลจากการศึกษายุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน                
ในความรับผิดชอบโดยนำมาผนวกเข้ากับนโยบายสำคัญของ ทบ. เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมาย    
ให้ผลผลิต ที่ได้จากการดำเนินงาน สามารถใช้เสริมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเหล่านั้น ให้เกิด
ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายสำคัญที่กล่าวถึงนั้น ได้แก่  
 ๑. วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๘๐ ที่กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี ไว้ว่า       
“เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของ
ภูมิภาค” 
 ๒. เจตนารมณ์ของ ผบ.ทบ. ในการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ ทบ. และกำลังพลทุกนาย      
ต้องยึดถือแนวความคิดในการปฏิบัติงาน ๓ ประการ คือ “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน”    
 ๓. นโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดให้มุ่งเน้นการดำเนิน
ตามแผน หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. เพื่อให้เกิดการปฏิรูป ทบ. ในทุกมิต ิ 
 สำหรับกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพบกและตอบสนองต่อนโยบาย
ของ ผบ.ทบ. ให้มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยได้วางแผน        
การดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างกระบวนการรับรู้ กระบวนการให้ความรู้ และ      
การระดมความคิดจากผู้แทนของทุกหน่วยใน ทบ. ดังนี้  
 การเสวนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
นโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นทำการขยายผลจาก
จุลสารด้านความมั่นคงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์        
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และบทเรียนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทบ. จึงได้พิจารณา
กำหนดแผนจัดการเสวนาปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ในเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โดยภายหลังจากการเสวนาทางวิชาการ ในแต่ละครั้ง จะได้ผลิต “จุลสารด้านความมั่นคง” ซึ่งเป็น
การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนา เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยใน ทบ. นอกจากนี้ หน่วยได้กำหนดแผน
เดินทางไปบรรยายเสริมความรู้ให้กับกำลังพล ในทุกกองทัพภาคเพื่อทบทวน เผยแพร่ และสอบทาน
ความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านการฝึก การฝึกอบรม และ
การศึกษาของ ทบ. ต่อไป  
 นอกจากงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจาก ทบ. แล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หน่วยยังได้รับมอบหมายจาก ทบ. ให้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันการวิจัยและพัฒนา



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง หรือ สวพม. ให้ขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์     
ของ ทบ. เพื่อให้นำไปสู่การพัฒนางานของ ทบ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
๒. การพัฒนาหลักนิยม 

หลักนิยม (Doctrine) คือ หลักพื้นฐานซึ่งกำลังรบทางทหาร หรือส่วนกำลังรบทางทหารยึดถือ
เปน็แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ หรือ วัตถุประสงค์ของชาติ (National Objectives) หลักนิยม
เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แต่ต้องพิจารณาในการนำไปใช้   หลักนิยมจะครอบคลุมหลักการพื้นฐาน       
ของกองทัพบกในการทำสงคราม มักจะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น หลักการสงคราม ๑๐ ประการ  
ข้อพิจารณาในการรบต่าง ๆ หลักนิยม ในการรบด้วยวิธีรุก/ วิธีรับ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่หนทางปฏิบัติ
สำเร็จรูปในการปฏิบัติภารกิจ แต่ผู้นำจะต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้โดยมีรายละเอียด      
ที่แตกต่างกันไป  สำหรับแหล่งที่มาของหลักนิยม ได้มาจากประสบการณ์ที่สั่งสม ทั้งด้านที่    
ประสบผลสำเร็จมาแล้วในอดีต และความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถนำมาหลอมรวมกันจนเป็น
สิ่งที่เชื่อว่าดี เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้แนวทางปฏิบัตินั้น อาจไม่ใช่หลักประกัน 
ที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ ในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมใหม่ในด้านต่าง ๆ ดังนั้น หลักนิยม จึงเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการได้ตลอด 

โครงสร้างหลักนิยมของกองทัพบก แบ่งเป็น ๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ ๑ หลักนิยมหลัก 
(Capstone) และหลักนิยมรอง (Keystone), ชั้นที่  ๒  หลักนิยมที่ ถือว่าอยู่ ในความสนใจ          
ของกองทัพบก (Army Interest) และมีความต้องการให้มีไว้เพื่อใช้งาน และ ชั้นที่ ๓ หลักนิยม
อ้างอิง (Reference Publication) มีไว้เพื่อใช้งานโดยตรง ซึ่งเป็นความต้องการของหน่วย/     
เหล่าสายวิทยาการ  

กองทัพบก ยึดถือหลักนิยมของ กองทัพบกสหรัฐฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแต่    
หลักนิยมการรบอากาศ – พื้นดิน Air Land Battle ซึ่งถือว่าเป็นหลักนิยมหลัก มีหัวใจสำคัญ   
ที่เป็นหลักพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่ ความริเริ่ม  ความว่องไว ความลึก และ ความประสานสอดคล้อง  
ในการปฏิบัติตลอดโครงร่างสนามรบ ๕ ส่วน (ลึก - ใกล้ – หลัง- ระวัง – หนุน) โดยต่อมาได้มีการปรับ
เป็น การปฏิบัติการเต็มย่านความขัดแย้ง Full Spectrum Operation ซึ่ งเป็นการใช้        
กำลังทหารครอบคลุมขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารทั้งยามปกติ ยามเกิดวิกฤติความขัดแย้ง 
และในยามสงคราม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เป็นหลัก    
และต่อมาได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นหลักนิยม การปฏิบัติการรวมทางพื้นดิน Unified Land 
Operation ซึ่งเป็นการใช้พลังอำนาจทางพื้นดินทุกรูปแบบ เข้าต่อต้าน  เอาชนะสงคราม         
การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยทางออกและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งในยามสงบ ยามขัดแย้ง และ           
ยามศึกสงคราม ด้วยพื้นฐานของการปฏิบัติการทุกรูปแบบ การบังคับบัญชาการรบ การยึดครอง รักษา 



๑๒ 
 

และขยายความคิดริเริ่ม เพื่อรักษาความได้เปรียบด้านความพร้อมในการปฏิบัติการทางพื้นดิน       
ด้วยการปฏิบัติการรุก/รับ การดำรงสภาพ การปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ และการสนับสนุนพลเรือน  
โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปสู่แนวความคิด การยุทธ์หลายมิติ  Multi Domain Operation 
เพื่อให้สอดคล้องและพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมของโลก ที่มีความซับซ้อน 
Complex World  โดยได้กำหนดชุดแนวความคิดในการแก้ปัญหาและเอาชนะในลำดับชั้นต่างๆ    
ในการยืนหยัดทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม เป็นการพัฒนาแนวความคิดในการต่อสู้หลายมิติและ
วิวัฒนาการรบผสมเหล่าในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีการและบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักของกองกำลังรบร่วม 
ประกอบด้วย ๕ มิติ  ได้แก่ ๑) มิติพื้นดิน ๒) มิติทะเล ๓) มิติห้วงอากาศ ๔) มิติอวกาศ และ              
๕) มิติไซเบอร์ โดยกำหนดให้ความว่องไวและความหนุนเนื่องของการสนธิพลังอำนาจจากทุกมิติ     
การปฏิบัติการเป็นศูนย์กลางของแนวความคิดในการแก้ปัญหาซึ่งอยู่ภายใต้การจัดกำลังและ       
การปฏิบัติการของกองทัพบก และได้กำหนดหลักการพื้นฐาน ๘ ประการ กล่าวคือ ๑) ดำเนินการ
บนพื้นฐานของการรบร่วมและรบผสมเหล่า, ๒) เข้าวางกำลังและโยกย้ายกำลังได้อย่างรวดเร็ว,   
๓) พัฒนาสถานการณ์ในการรบระยะใกล้ , ๔) ดำเนินกลยุทธ์และทำการยิงจากหลายมิติและ   
หลายพื้นที่, ๕) ทำให้ข้าศึกต้องเผชิญกับความยุ่งยากหลายด้าน, ๖) ปฏิบัติแบบแยกการในขณะที่
ดำรงการสนับสนุนซึ่งกันและกัน, ๗) สนธิขีดความสามารถของพันธมิตรและฝ่ายพลเรือน และ   
๘) เสริมความมั่นคงจากชัยชนะ ทั้งนี้  ความสำเร็จในการปฏิบัติการยุทธ์หลายมิติ จะต้องมี         
การพัฒนาขีดความสามารถ การฝึกฝน และการซักซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพของกำลังพลกองทัพบก 
ควบคู่กับกำลังรบร่วมและพันธมิตร 
 การจัดทำและพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบกในทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการพัฒนาหลักนิยมให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยความรับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาหลักนิยม ดังนี ้
 ๑. หลักนิยม ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ กรมฝ่ายเสนาธิการ,          
กรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, วิทยาลัยการทัพบก และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
มีกรมยุทธศึกษาทหารบก โดย ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิ ดชอบ         
ในภาพรวม   
 ๒. หลักนิยม ชั้นที่ ๓ หนว่ยรับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
 นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ วิทยาลัยการทัพบก รับผิดชอบจัดทำและพัฒนาหลักนิยมระดับยุทธการ 
ได้แก่ แผนการทัพ การปฏิบัติของกองทัพภาค และกองทัพน้อย รวมถึงการปฏิบัติของกองกำลังเฉพาะกิจ
ร่วมกองทัพภาค, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับผิดชอบจัดทำและพัฒนาหลักนิยม ระดับยุทธวิธีใน
ระดับกองพล, กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร (MDMP), การปฏิบัติ ในพื้นที่ส่วนหลัง        



๑๓ 
 

สำหรับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ เช่น ศูนย์การทหารราบ, ศูนย์การทหารม้า และศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
รับผิดชอบหลักนิยมระดับยุทธวิธีและเทคนิคการปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับกรมลงมา  

สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักนิยมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 การพัฒนาหลักนิยม 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
 ตามแผนงานและงบประมาณประจำป ี  

๑ กองร้อยทหารราบยานเกราะเบา (รส.๓ – ๒๑.๑๑)  ศร. 
๒ กองพันทหารราบยานเกราะเบา (รส.๓ – ๒๑.๒๑)  ศร. 
๓ คู่มือราชการสนามว่าด้วย หลกันิยมการสื่อสารของ หน่วยรบพิเศษ ทบ.ไทย ศสพ. 
๔ การธรุการและการปฏิบัติการของทหารสารวตัร  สห.ทบ. 
๕ หลักนิยมการใช้สุนัขทหาร กส.ทบ. 
๖ กำลังรบผสมเหล่าในการต่อต้านอาวุธทำลายลา้ง (ม.ิย. ๒๕๖๐) ศป. 
๗ การยงิที่มกีารตรวจการณ์ (เม.ย. ๒๕๖๐)  ศป. 
๘ การค้นหาเป้าหมายของทหารปืนใหญ่สนาม (ก.ค. ๒๕๕๘)  ศป. 
๙ การยงิสนับสนุนร่วม (เม.ย. ๒๕๖๒)  ศป. 

๑๐ คู่มือราชการสนามว่าด้วย การปฏิบัติการลาดตระเวน เคมี ชวีะ รังสี นิวเคลยีร์  วศ.ทบ. 
๑๑ คู่มือทางเทคนิคผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ พบ. 
๑๒ คู่มือเทคนิคการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ศซบ. 

 เพิ่มเติมจากแผนงานและงบประมาณประจำป ี  
๑๓ คู่มือปฏิบัติราชการ ว่าด้วย การปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วศ.ทบ. 
๑๔ คู่มือปฏิบัติราชการ ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน วศ.ทบ. 
๑๕ คู่มือปฏิบัติราชการ ว่าด้วย การปฏิบัติการลบร่องรอยความสกปรก จากรอยสี 

สิ่งเทียมสี และวัสดุบนผิวพื้น 
วศ.ทบ. 

 การศึกษาหลกันิยมต่างประเทศ 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ ภาวะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพกองทัพบก (ADP 6 - 22 Army Leadership and The 

Profession, July 2019) 
ศร. 

๒ เอกสารเทคนิคกองทัพบกว่าดว้ย การสร้างทีมของกองทัพบก  (ATP 6 - 22.6 Army Team 
Building, October 2015) 

ศร. 

๓ เอกสารเทคนิคกองทัพบกว่าดว้ย กระบวนการให้คำปรึกษา (ATP 6 - 22.1 The Counseling 
Process, July 2014) 

ศร. 

๔ คู่มือราชการว่าด้วย การพัฒนาผู้นำ (FM 6-22 Leader Development, June 2015) ศร. 



๑๔ 
 

 การแปลเอกสารตำราต่างประเทศของ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ 

ลำดับ เรื่อง 
หน่วย

รับผิดชอบ 
 ตามแผนงานและงบประมาณประจำป ี  
๑ การปฏิบัตกิารเพื่อเสถยีรภาพ (Stability) วทบ. 
๒ หมู่และหมวดทหารราบ (ATP 3 – 21.8 Infantry Platoon and Squad (April 2016)) ศร. 
๓ กองพันทหารปนืใหญ่สนามลำกล้อง (ATP 3 – 09.23 Field Artillery Cannon Battalion) ศป. 
๔ การดำเนินกรรมวิธีเป้าหมาย (ATP 3 – 60 Targeting (7 May 2015)) ศป. 
๕ คู่มือราชการสนาม ๓ – ๒๘ การปฏิบัตกิารสนบัสนุนพลเรือน (FM 3 – 28 Civil Support 

Operations) 
กช. 

๖ หนังสอืรวมผลการสืบสวน : การรวบรวมบทความทางวิชาการการซกัถาม และสมัภาษณ์ด้วย
เทคนิคของรดี (The Investigator Anthology A compilation of articles and essays about 
The Reid Technique of Interviewing and Interrogation) 

ขว.ทบ. 

๗ การปฏิบัตหิน้าที่ของสารวตัรทหาร  (Police Operations) สห.ทบ. 
๘ การตอ่ต้านการก่อการร้าย (FM 3 – 37.2 Antiterrorism) ศสพ. 
๙ การเตือน การรายงาน และการพยากรณอ์ันตรายจากเหตกุารณ์ด้วยเคม ีชีวะ รังสี และนิวเคลยีร์  

(ATP – 45 Warning Reporting And Hazard prediction of Chemical, Biological and 
Nuclear Incidents) 

วศ.ทบ. 

๑๐ ตำบลเพิ่มเตมินำ้มันเชือ้เพลงิและอาวธุกระสุนส่วนหน้า (ATP 3 – 04.17 Techniques for 
Forward Arming and Refueling Points June 2018) 

ศบบ. 

๑๑ การอำนวยเพลง (Conducting) ดย.ทบ. 
๑๒ การควบคุมการเคลื่อนย้ายในเขตยทุธบริเวณ (FM 55 – 10 Movement Control in a Theater 

of Operations) 
ขส.ทบ. 

  
เพิ่มเติมจากแผนงานและงบประมาณประจำป ี

 

๑๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้นำกองทัพบก ๒๐๑๓ ของกองทพับกสหรัฐอเมริกา (Army Leader 
Development Strategy 2013) 

รร.จปร. 

การอนุมัติให้ใช้สรรพตำราเป็นหลักฐานของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
 ตามแผนงานและงบประมาณประจำป ี  

๑ คู่มือราชการสนามว่าด้วย การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ  (รส.๒๑ – ๑๕๐) ศร. 
๒ คูม่ือราชการสนามว่าด้วย หลกันิยมการข่าวกรอง (รส.๓๐ – ๑๐๐) ขว.ทบ. 
๓ คู่มือราชการสนามว่าด้วย ระบบฉากขัดขวางของกำลงัรบผสมเหล่า (รส.๕ – ๙๐ – ๗) กช. 



๑๕ 
 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๔ คู่มือกระบวนการวางแผนของกองพันทหารปนืใหญ่สนาม (คฝ.๖ – ๓) ศป. 
๕ ระเบียบการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ของหมวดทหารม้า กองรอ้ย

ทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตส.๑๗ – ๒๗) 
ศม. 

๖ ระเบียบการตรวจสอบการฝึก การฝึกเป็นหน่วยตามหน้าทีข่องกองรอ้ยทหารม้า          
(บรรทกุยานเกราะ) กองพันทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตส.๑๗ – ๒๗ (พ.)) 

ศม. 

๗ คู่มือการฝึกว่าด้วย การฝึกความชำนาญการทหารม้าสำหรับการทดสอบเป็นบุคคล               
ของหน่วยทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔  (คฝ.๑๗ – ๒๗ – ๑) 

ศม. 

๘ คู่มือการฝึกว่าด้วย การฝึกความชำนาญการทหารม้าสำหรับการทดสอบเป็นบุคคล             
ของหน่วยทหารม้า (ลาดตระเวน) พ.ศ. ๒๕๖๔ (คฝ.๑๗ – ๕๗ – ๑) 

ศม. 

 เพิ่มเติมจากแผนงานและงบประมาณประจำป ี  
๙ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลกันิยมการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (รส.๑-๑๕๕)  

(ปรับปรุง ๒๕๖๔) 
ศบบ. 

๑๐ ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารอาสาระดับนายทหารสัญญาบัตร 
ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๘ สัปดาห์) (ลฝ.๑๕-๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นรด. 

๑๑ ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน 
ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๗ สัปดาห์) (ลฝ.๑๕-๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นรด. 

๑๒ ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกอาสาสมัครทหารพรานเบื้องต้น      
ของหน่วยรบพิเศษ (๘ สัปดาห์) (ลฝ.๓๗-๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ศสพ. 

๑๓ ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกอาสาสมัครทหารพรานเบือ้งต้นและการฝกึ 
เตรียมความพรอ้มก่อนออกปฏบิัติงาน จชต. ของ ทภ.๔ (๖ สัปดาห์) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทภ.๔ 

๑๔ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลกันิยมการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (รส.๑-๑๕๕)  
(ปรับปรุง ๒๕๖๔) 

ศบบ. 

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ

๑ คู่มือระบบปฏิบัติการในสนามรบ (Battlefield Operating System)  
๒ เทคนิคการควบคุมห้วงอากาศในพื้นที่การรบของกองพล - กรมผสม (Airspace Control in 

The Battlefield Division-Brigade Combat Team) 
 

๓ กระบวนการปฏิบัติการกองทพับก (Army  Operations Process)  
๔ การยทุธ์หลายมิติ (Multi - domain Operations)  

  

 



๑๖ 
 

แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักนิยมในปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
 ตามแผนงานและงบประมาณประจำป ี  

๑ คู่มือเทคนิคหมูแ่ละหมวดทหารราบ (๒๐๑๖) พัฒนามาจาก ATP 3 – 21.8 Infantry Platoon 
and Squad (April 2016) 

ศร. 

๒ คู่มือราชการสนามว่าด้วย หลกันิยมการปฏิบัติการของกองร้อยทหารขนส่ง พัฒนามาจาก 
Operation of Transportation Company 

ขส.ทบ. 
 

๓ คู่มือสำหรับพลประจำรถถัง ๖๐ (VT – 4) พัฒนามาจาก Technical Manual for Main 
Battle Tank VT4 

ศม. 

๔ คู่มือราชการสนามว่าด้วย วัตถรุะเบิดและการทำลาย พ.ศ. ๒๕๖๓ กช. 
๕ คู่มือการปฏิบัติเครื่องดนตรีของทหารดุริยางค์ (คท.๕๖ – ๐๒) พัฒนามาจาก Musical 

Instrument Techniques Handbook for Army Band 
ดย.ทบ. 

๖ คู่มือราชการสนามว่าด้วย การสบืสวนสอบสวนของทหารสารวตัร ( รส.๑๙ – ๒๐)           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ พัฒนามาจาก Investigation Of Military Police 

สห.ทบ. 

๗ คู่มือเทคนิคการปอ้งกันภัยทางอากาศสำหรับกำลังรบผสมเหลา่ (ก.ค. ๕๙) พัฒนามาจาก 
Techniques for Combined Arms for Air Defense (July 2016) 

ศป. 

๘ คู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าวสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศและขปีนาวุธ (ม.ีค. ๕๙) 
พัฒนามาจาก Air and Missile Defense Intelligence Preparation of the Battlefield 
(March 2016) 

ศป. 

๙ คู่มือเทคนิคการต่อต้านระบบอากาศยานไร้คนขับ (เม.ย. ๖๐) พัฒนามาจาก Counter 
Unmanned Aircraft System Techniques (April 2017) 

ศป. 

๑๐ คู่มือราชการสนามว่าด้วย กองร้อยวิทยาศาสตร์(รส.๓ – ๑๑) พัฒนามาจาก FM 3 – 11 
Chemical, Biological Radiological and Nuclear Operations 

วศ.ทบ. 

 เพิ่มเติมจากแผนงานและงบประมาณประจำป ี  
๑๑ คู่มือการฝึกกองร้อยเครื่องยิงหนัก ยศ.ทบ, ศร., 

ศม., ศป. 
๑๒ คู่มือการฝึกหนว่ยพร้อมรบเคลือ่นที่เร็วของกองทัพบก ยศ.ทบ, ศร., 

ศม., ศป. 
๑๓ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กระบวนการแสวงขอ้ตกลงใจทางทหาร รร.สธ.ทบ. 
๑๔ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง รร.สธ.ทบ. 

 
 
 



๑๗ 
 

 การศึกษาหลกันิยมต่างประเทศ 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ คู่มือราชการสนาม ทบ.สหรัฐฯ ว่าด้วย การฝึก มิ.ย.๒๐๒๑ : FM 7-0 Training, June 2021 ศร. 
๒ คู่มือ ทบ.สหรัฐฯ พันธกจิการสู้รบ ๖ ประการ : 6 War Fighting Function   ศร. 

 การแปลเอกสารตำราต่างประเทศของ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ 

ลำดับ เรื่อง 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ คู่มือราชการสนามว่าด้วย การปฏิบัติการไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ศซบ.ทบ. 
๒ กองร้อยอาวุธเบา ศร. 
๓ คู่มือการดูแลผูบ้าดเจบ็ทางยทุธวิธี (ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ ๔) พบ. 
๔ การสงครามทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง สส. 
๕ การปฏิบัตกิารร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมปนเปื้อนอาวุธ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลยีร์ วศ.ทบ. 
๖ การสนับสนุนทางการสื่อสารในการปฏิบัติการยุทธ์ (รส. ๖ – ๐๒) สส. 
๗ การปฏิบัตกิารของเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวกรองทางบุคคล ขว.ทบ. 
๘ คู่มือหลักการปฏิบัติของ ทบ. สหรัฐฯ (การลาดตระเวนทางการช่าง) กช. 
๙ คู่มอืเทคนิคการป้องกันภัยทางอากาศของกรมทหารปืนใหญ่ตอ่สู้อากาศยาน (มี.ค. ๒๕๕๙) ศป. 

๑๐ โปรแกรมการฝกึและความเป็นมาตรฐานของผูบ้ังคับหน่วยบิน ศบบ. 
๑๑ การสนับสนุนทางการสื่อสารสำหรับการปฏิบตัิการในยทุธบริเวณ สส. 
๑๒ การปฏิบัตกิารพิสูจน์ทราบสรรพาวุธทางทหาร สพ.ทบ. 
๑๓ เทคนิคเครื่องประกอบจงัหวะ ดย.ทบ. 
๑๔ คู่มือรบพิเศษการใช้สัตวต์่าง กส.ทบ. 
๑๕ การวางแผนสนับสนุนทางการแพทยท์หารบก พบ. 
๑๖ การปฏิบัตทิางการวทิยุเพื่อการปฏิบัติการในระดับยุทธวธิ ี สส. 

 การอนุมัติให้ใช้สรรพตำราเป็นหลักฐานของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยทหารราบยานเกราะเบา (รส.๓ – ๒๑.๑๑) ศร. 
๒ การวจิัยและการพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (Army Research and Development) สวพ.ทบ. 
๓ คู่มือการฝึกการควบคุมฝูงชน (รส.๑๙ – ๑๕) สห.ทบ. 
๔ หลักนิยมทหารสารวัตร ( ฉบับปรับปรงุปี ๒๕๖๓ ) สห.ทบ. 
๕ คู่มือราชการสนามว่าด้วย การปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนโจมตี   

(รส.๓ – ๐๔.๑๒๖)  
ศบบ. 



๑๘ 
 

 

ลำดับ รายการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๖ คู่มือการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วย แผนการฝึกตามภารกิจ สำหรับฝ่ายอำนวยการ    

กรมผสม (คฝ.๗๑ – ๓ – ๓๐)  
ศม. 

๗ ระเบียบการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของกองพันทหารม้า(ลาดตระเวน)(ตส.๑๗–๕๕)  ศม. 
๘ คู่มือการใชง้านสำหรับป้อมปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด ๓๐ มม.ตดิตั้งระบบควบคุมอาวุธ 

จากภายในรถ แบบ UW4B  
ศม. 

๙ การควบคุมบังคบับัญชาหน่วยทหารวิทยาศาสตร์  วศ.ทบ. 
๑๐ คู่มือการปฏิบัตงิานของนายทหารการยิงสนับสนุนและผู้ตรวจการณห์น้าเหล่าทหารปืนใหญ่  ศป. 

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรือ่ง หมายเหต ุ

๑ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ภาษาองักฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลกองทัพบก  
๒ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระบบจำลองยุทธ์ของกองทพับก  
๓ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รายการตรวจสอบการปฏิบัติทางยทุธวธิ ีจาก Tactical Checklist 

Combat Training Aid US Army 
 

 

ข้อเน้นย้ำในการพัฒนาหลักนิยม  
ขอให้แต่ละหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาหลักนิยม 

ตลอดจนสรรพตำรา ดำเนินการ ดังนี้  
๑. ขอให้แต่ละหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ทบทวน และจัดทำและพัฒนาหลักนิยมของหน่วย

และเหล่า ให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการจัดทำและพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบกที่ยึดถือ  
ในปัจจุบัน  

๒. เน้นการจัดทำหลักนิยมที่มีคุณภาพ โดยหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ จัดทำหลักนิยมโดย
คณะกรรมการของหน่วย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ และทีมนักเขียน ทำหน้าที่
ตั้งแต่การจัดทำร่าง ทบทวน กลั่นกรอง รับรองคุณภาพหลักการและเนื้อหา ให้หลักนิยมมีความทันสมัย 
นำไปใช้งานได้จริง  

๓. ขอให้สถาบันการศึกษาหลักทั้ง โรงเรียนเสนาธิการ, วิทยาลัยการทัพบก ตลอดจน โรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการ พัฒนา ยกระดับ แนวสอน ตำรา คู่มือที่ ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตร          
เพื่อพิจารณาพัฒนาไปสู่การเป็นสรรพตำรา และการขออนุมัติให้ใช้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป  



๑๙ 
 

การนำหลักนิยมและสรรพตำราไปใช้งาน ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยใช้หลักนิยม ขอให้ดำเนินการ 
ดังนี้ 

๑. ขอให้ตรวจสอบรายการหลักนิยมและสรรพตำรา ที่ได้อนุมัติให้ใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 
และแจกจ่าย โดยดำเนินการเบิกรับ และนำไปใช้ในการฝึก ฝึกอบรม และการศึกษาทางทหาร             
ผู้บั งคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการทุกระดับจะต้องศึกษาและนำไปขยายผลในการฝึกสอน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนกวดขันให้ทุกส่วนนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 
 ๒. ขอให้บันทึกข้อสังเกต ให้ข้อมูลย้อนกลับ หลักการ และการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามหลักนิยม
และสรรพตำรา ที่ ได้ใช้งานแล้วเกิดข้อขัดข้องในเรื่องต่างๆ โดยบันทึกข้อมูลส่งให้หน่วย/เหล่า         
สายวิทยาการรับทราบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความต้องการรายการหลักนิยม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง 
พัฒนา จัดทำ หลักนิยมของกองทัพบก ให้ทันสมัย เหมาะสม สำหรับใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ การฝึก  
การยุทธ์ ต่อไป 
 ๓. เป็นหน่วยในการทดสอบหลักนิยมและสรรพตำรา ตามที่หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
ประสานร้องขอ โดยการนำร่างหลักนิยมไปศึกษาและใช้ในการฝึก ฝึกอบรม และการศึกษาทางทหาร   
๓. การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย  

ตามที่กองทัพบกมอบหมาย โดยให้รับผิดชอบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย บก.       
และ ร้อย.บก.ทภ./ทน., บก.และ ร้อย.บก.พล.(ร./ม.), มทบ. นั้น ยศ.ทบ. โดย ศพย.ยศ.ทบ.  ได้ร่วมกับ    
กรม ฝสธ., กรมฝ่ายยุทธบริการ, หน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยใช้ จัดทำร่างอัตราการจัด
และยุทโธปกรณ์ ของหน่วยตามความรับผิดชอบ เสนอกองทัพบก พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติให้ใช้ ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอขออนุมัติให้ใช้ 
 ๑. ร่าง ตอนที่ ๔ (อัตรายุทโธปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๐-๒ (๑๔ ม.ค.๔๘) บก.และร้อย.บก.ทภ.  
 ๒. ร่าง อสอ. (อัตราสิ่งอุปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๒-๒ (๘ พ.ย.๓๒) 
 ๓. ร่าง อจย.ตอนที่ ๔ (อัตรายุทโธปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๑-๔๐๕ (๑๒ ก.ค.๖๒) พัน.มทบ. 
  สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนจัดทำ/ปรับปรุง 
๑. ปรับปรุงแก้ไข ตอนที่ ๔ (อัตรายุทโธปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๗-๒ (๕ ม.ค.๓๓) บก.และ ร้อย.บก.พล. 
๒. ปรับปรุงแก้ไข ตอนที ่๔ (อัตรายุทโธปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๒-๒ (๘ พ.ย.๓๒) บก.และ ร้อย.บก.ทน. 
๓. ปรับปรุงแก้ไข อสอ. (อัตราสิ่งอุปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๑-๒๐๑ (๕ ส.ค.๓๑) มทบ.  
๔. ปรับปรุงแก้ไข อสอ. (อัตราสิ่งอุปกรณ์) ของ อจย. หมายเลข ๕๐-๒ (๑๔ ม.ค.๖๔) บก.และร้อย.บก.ทภ.  

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยในการประสานและการดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนของ กรม ฝสธ., 
กรมฝ่ายยุทธบริการ, หน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยใช้ 
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๔. การปรับปรุงโครงสร้างกองพลยุทธศาสตร์   
ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยให้พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ในการปรับเปลี่ยนให้ พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ จากเดิมเป็นหน่วยกำลังรบหลัก เปลี่ยนเป็น"กองพลทางยุทธศาสตร์" 
โดยให้มีภารกิจสนับสนุน นรด. ในการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. และทำหน้าที่ระดมกำลังสำรอง
ในเขตพื้นที่ ทภ.๒ และ ทภ.๓ เมื่อมีสถานการณ์ตามลำดับ พร้อมกับดำเนินการปรับโอนหน่วยในสังกัด
ปัจจุบัน กลับคืนให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยต้นสังกัดเดิม ก่อนการจัดตั้ง พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ 
หรือพิจารณาปรับโอนให้หน่วยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    
ให้ศึกษารายละเอียดผลกระทบ ปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และนำเรียนขออนุมัติดำเนินการเมื่อมีความพร้อมครอบคลุมทุกด้าน  ซึ่ง ยศ.ทบ.        
(ศพย.ยศ.ทบ.) ในฐานะหน่วยวิทยาการ ของกองบัญชาการกองพลดำเนินกลยุทธ์ จะได้ร่วมดำเนินการ 
กับ นรด. ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก, ยก.ทบ., พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ ให้เป็นไปตาม
นโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อไป  
๕. ด้านการสนับสนุนการฝึก ศึกษาด้วยระบบจำลองยุทธ์ และการประเมินการฝึกซักซ้อมและ
ทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค  
           ๕.๑ ด้านการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบตัิการในพื้นที่ส่วนหลัง
ของกองทัพภาค 
      การจัดการฝึกของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมกำลังในห้วงปกติ             
โดยการฝึกต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการใช้กำลังของ ทบ. อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมถึงสามารถที่จะประสานสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักนิยมการรบของหน่วย และ        
เหล่าสายวิทยาการได้อย่างลงตัว เพื่อให้ระบบการเตรียมกำลังของ ทบ. ในด้านการฝึกมีการพัฒนา
รูปแบบที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความมั่นคงในปัจจุบัน และสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงการฝึกควบคู่ไปกับการดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานใหม่ในยุคของการแพร่ระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถรองรับภัยคุกคามอื่น ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้กำลังพลมีความรู้ และความสามารถในหลักนิยม 
ยุทธวิธี เทคนิค การปฏิบัติการรบ มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ กล้าหาญ เสียสละ รวมทั้งมี
อุดมการณ์ รักชาติ และเป็นทหารอาชีพ  โดยที่  ผบ.หน่วย และ ฝอ. ต้องมีส่วนร่วมในการฝึก            
การแก้ปัญหาและการสนับสนุนการฝึกดังกล่าว ตั้งแต่การเตรียมการฝึก ระหว่างการฝึก และการสรุป
บทเรียนจากการฝึก รวมทั้งประเมินผลการฝึกด้วยตัวเอง (Self Assessment of Training) 
 การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กองทัพภาค วางแผนและจัดการฝึก โดยใช้ความริเริ่ม บูรณาการและจัดการฝึกตามวงรอบการฝึก
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ประจำปี และการฝึกอื่นๆ ที่สัมพันธ์ในห้วงเดียวกันให้มากที่สุด และสามารถประสานการใช้ทรัพยากร
ในการฝึกที่หน่วยมีอยู่ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ให้ ทภ. ดำเนินการ
จัดการฝึกภายใต้นโยบายการฝึกที่ระบุไว้ในคำสั่งการฝึกของ ทบ. พร้อมกับมีการพัฒนาแผนการปฏิบัติ 
เครื่องมือและวิธีการ ที่สามารถรองรับต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินการฝึก        
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของ ทบ.          
ในปัจจุบัน 
 การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ      
กองทัพภาคในห้วงที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการดำเนินการประเมินผลการฝึกฯ ให้สอดคล้องต่อนโยบาย    
ของ ทบ. ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่ง และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในยาม
ปกติ จนไปถึงการระดมสรรพกำลังในยามฉุกเฉิน โดยการนำพลังอำนาจของชาติทุกด้าน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจ ด้านความมั่นคงอย่างเป็นเอกภาพ และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน 
และองค์กรเอกชนในพื้นที่ หากมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ทุกพื้นที่และทุกมิติ มีการบูรณาการ    
การวางกำลังและใช้กำลังทั้งจากกำลังรบหลัก และกำลังอื่น ๆ ควบคู่กัน 
 สำหรับแนวทางการประเมินผลการฝึกซักซ้อมฯ พิจารณาจาก นโยบาย ความมุ่งหมายและขอบเขต
ของการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.        
ที่ได้กำหนดไว้ใน คำสั่งการฝึกของ ทภ. และคำสั่งการฝึกของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ กำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยจัดการฝึก และพิจารณาจากการตอบสนอง         
ต่อนโยบายการฝึกที่เน้นให้ปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของ ทบ. ในปัจจุบัน ซึ่งการ
พิจารณามาตรฐานงานการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
๓ กลุ่มหลัก โดยกลุ่มตัวชี้ วัดเหล่านี้ จะมีหัวข้อย่อยเป็นงานหรือรายงานกิจเฉพาะที่ สำคัญ        
(Mission-Essential Task Lists : METL) ใช้สำหรับผลการประเมินผลประกอบด้วย กลุ่มจัดการฝึก, 
กลุ่มระบบปฏิบัติการในสนามรบ และกลุ่มงานการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง  ซึ่งมีห้วงเวลาที่ต้องการ
หรือให้ แต่ละ ทภ. เตรียมการปฏิบัติดังนี้         
 
 
 
 
 
  

ลำดับ หน่วย ห้วงการฝึก 

๑. ทภ.๑ ห้วง ก.ค. ๖๕ 
๒. ทภ.๒ ห้วง ก.ค. ๖๕ 
๓. ทภ.๓ ห้วง ส.ค. ๖๕ 
๔. ทภ.๔ ห้วง ส.ค. ๖๕ 
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 โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการอันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการฝึกของ ทบ. เนื่องจาก          
การประเมินการฝึกซักซ้อมฯ ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการตรวจสอบการฝึกให้เป็นผล     
อย่างเป็นรูปธรรม ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการฝึก จะต้องเป็นกำลังพลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และจัดการฝึกอบรมกรรมการ ตามหลักสูตรการอบรมผู้ตรวจการฝึก 
ก่อนทำหน้าที่ในการประเมินผลการฝึก โดยให้มีการทดสอบความรู้ ก่อนการฝึกอบรมและหลัง  
การฝึกอบรมทุกครั้ง รวมทั้งให้พิจารณานำผลการตรวจสอบ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่า  
การปฏิบัติงานของกำลังพลภายในหน่วย  
 เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังพลของ ทบ. ทุกนายให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญของการฝึก 
ซึ่งจะเป็นผลให้งานการฝึกของ ทบ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ 
และหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกในทุกระดับ พัฒนา/ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการฝึกฯ 
เพื่อให้การฝึกมีความสมบูรณ์ต่อไป พร้อมทั้งริเริ่มนำระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. ซึ่งเป็น
เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง มาสนับสนุนการฝึก และสามารถนำมาประกอบในการประเมินผล/
ตรวจสอบการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) ได้ ซึ่งจะสามารถดำเนินการประเมินผลทั้งข้อมูล
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕.๒ ด้านการนำระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของกองทัพบกสนับสนุนการฝึก/ศึกษา
หลักสูตรของกองทัพบก 
   พร้อมทั้งริเริ่มและเตรียมการนำระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสูง มาสนับสนุนการฝึก โดยได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร   
ของ ทบ. เพื่อพัฒนาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์เสมือนจริงในการจำลองยุทธ์ เพื่อให้สามารถรองรับ
และสนับสนุนการฝึก/ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทบ. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะดำเนินการ
สนับสนุนการฝึกหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า (ร., ม., ป., ช. และ ส.) และสนับสนุน
การฝึกหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๑๐๐ 
    ดังนั้น การดำเนินการแผนงานการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.       
เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยจะเป็นการนำเข้าข้อมูลอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์  (อจย.) ของหน่วย      
ดำเนินกลยุทธ์หลัก (เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า และเหล่าทหารปืนใหญ่) ร่วมกับหน่วยและ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ รวมทั้ง ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตราการจัด และ
ยุทโธปกรณ์หน่วย ทั้งข้อมูลที่เป็น TKE (ข้อมูลเชิงเทคนิคของหน่วย, ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ 
ของหน่วย) และข้อมูล BE (พฤติกรรมและหลักนิยมการรบของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ) ระดับ   
กรมทหารราบ, กรมทหารม้า และกรมทหารปืนใหญ่ และข้อมูลหน่วยสนับสนุนการรบ รวมถึงข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการอื่น ๆ เช่น ข้อมูลหน่วยสนับสนุนการรบ (ฐานกองพล      
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เช่น กรมสนับสนับสนุน, กองพันทหารสื่อสาร และกองพันทหารช่าง), หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, 
ศูนย์การบินทหารบก และหน่วยมณฑลทหารบก ซึ่งมีภารกิจในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
  เพื่อให้การจำลองยุทธ์มีความเสมือนจริงมากที่สุด จึงจำเป็นต้องเตรียมการนำข้อมูลต่าง ๆ   
ทั้งข้อมูลหน่วย และข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการป้อนเข้าในระบบฯ (ข้อมูลแผนที่) และจะต้องมีการพัฒนา
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
  สำหรับการส่งมอบระบบจำลองยุทธ์ฯ ได้ครบจำนวน ๑ ระบบ ในปี ๒๕๖๕ แล้ว จะสามารถ
นำมาสนับสนุนหลักสูตรการฝึก และศึกษาต่าง ๆ ของทบ. และสามารถนำไปสนับสนุนการประเมินผล/
ตรวจสอบการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) ในการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ
และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค และการฝึกอื่นที่ ทบ. กำหนดได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ด้านการฝึก 
 พันธกิจของกองทัพบกในการเตรียมกำลัง เพื่อการใช้กำลังกองทัพบกในการป้องกัน
ราชอาณาจักรนั้น การเตรียมกำลังความพร้อมรบด้านการฝึก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา       
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของกำลังพล และหน่วยทหาร ในการปฏิบัติการทางทหาร            
ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย (MANDATE) ซึ่งผูกพันตามข้อกำหนดที่รัฐต้องจัดให้มี
กำลังทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แห่งการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงแห่งรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึง 
ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
 ในปี ๒๕๖๕ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เริ่มมีการคลี่คลาย 
และมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพบก ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ยังคงต้องดำเนินการต่อไปตามมาตรการป้องกัน/
ควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่รัฐบาลและกองทัพบก กำหนดไว้ในแต่ละห้วงเวลาอย่างเคร่งครัด อาทิ เช่น 
กำหนดรูปแบบการฝึกในลักษณะปิด (Bubble Training Area) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จึงต้องมีการวางแผน อำนวยการ กำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้รัดกุมอาจจะมีการปรับรูปแบบ 
หรือเวลาของการฝึก หรือปรับระบบการฝึก ภายในมาตรการที่ เข้มงวดแต่ผลลัพธ์ที่ ได้ ยังคง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบาย        
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ของกองทัพบก ซึ่งจะส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบกมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ และเกิดความมั่นใจในทุกภารกิจที่ได้รับมอบ 
๑. นโยบายการฝึก  
 นโยบายการฝึกของ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดตาม คำสั่ง ทบ. ท่ี ๓๖๔/๒๕๖๔          
เรื่อง นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕ ลง ๒๑ ก.ย. ๖๔ เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ใช้ 
ยึดถือ ปฏิบัติและกำหนดแนวทางการจัดการฝึกได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบาย
การปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. รวมทั้งนโยบายด้านการฝึกอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้กำหนดไว้       
เป็นแนวทางในการจัดการฝึก สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.๑ นโยบายทั่วไป 
  ๑.๑.๑ กองทัพบก ถือว่าการฝึกเป็นเรื่องสำคัญในยามปกติ ดังนั้น  เพื่อให้การเตรียมกำลัง
ของกองทัพบก สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้กำลังในห้วงระยะเวลาต่อไป ตามแผนพัฒนา
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕)  จึงถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ทุกหน่วยในกองทัพบกที่ต้องให้ความสนใจ และกำกับดูแลงานด้านการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายคำสั่ง
อนุมัติหลักการ หลักนิยม ระเบียบหลักสูตรและแนวทางที่กองทัพบกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  ๑.๑.๒ การฝึกของกำลังพลในกองทัพบกจะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบ    
โดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการฝึก ได้แก่ กำลังพลมีความรู้และประสบการณ์ในหลักนิยม      
หลักยุทธวิธี เทคนิคการปฏิบัติการรบ รวมทั้งมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรุกรบ    
กล้าหาญ อดทน เสียสละ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ ภายใต้อุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีจิตวิญญาณการเป็นทหารอาชีพ    
  ๑.๑.๓ ให้นำบทเรียนจากการฝึก การรบ และการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่มาปรับปรุง/
พัฒนาระบบการฝึกของกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการฝึกกำลังพลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามและภารกิจที่ได้รับมอบบนพื้นฐานของหลักนิยมของแต่ละเหล่า 
  ๑.๑.๔  ให้ปรับปรุง/พัฒนาระบบการฝึกกำลังทหารประจำการ กำลังสำรองกำลัง      
กึ่งทหารและกำลังประเภทอื่นๆ ให้สอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุ             
ผล การปฏิบัติตามแนวความคิดของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์
กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 
  ๑.๑.๕ ให้ใช้การฝึกเป็นเครื่องมือในการทดสอบหลักนิยม แผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำ/
ปรับปรุงใหม่ เพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ สิ่งที่จะต้องแก้ไขก่อนนำไปใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพบก 
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  ๑.๑.๖ ให้นำระบบจำลองยุทธ์เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงและเครื่องช่วยฝึกสิ่งประดิษฐ์      
ที่หน่วยริเริ่มจัดทำ มาใช้ในการสนับสนุนการฝึก โดยหมุนเวียนกำลังพลเข้ารับการฝึก เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยในการใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดทรัพยากร    
ที่มีอยู่ของกองทัพบก 
  ๑.๑.๗ ให้มุ่งเน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของหน่วยกำลังรบหลัก หน่วยสนับสนุน
การรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ โดยผนวกรวมกับการฝึก หมู่ ตอน หมวด พร้อมทั้งจัดให้มี    
การแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด ในระดับกองทัพบก เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บังคับหน่วย และกำลังพล
ของหน่วยให้มีความพร้อม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น  
ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
  ๑.๑.๘ ให้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการฝึกหน่วยทหารพราน เพื่อให้ เป็น       
หน่วยจรยุทธ์ที่มีขีดความสามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบก โดยจัดให้มีการฝึกทบทวน/
ตรวจสอบชุดปฏิบัติการทหารพราน เพื่อเพิ่มพูนทักษะขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบในพื้นที่   
ป่าภูเขา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการช่วยเหลือ
ประชาชน รวมถึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมรบของหน่วย นอกจากนี้ให้จัดการฝึกอาสาสมัคร   
ทหารพรานเบื้องต้น เพื่อปรับสภาพและเสริมสร้างบุคคลพลเรือนให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ 
และทดแทนการสูญเสีย โดยกำหนดให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (โรงเรียนทหารพรานกองทัพบก) 
รับผิดชอบดำเนินการฝึกและตรวจสอบหน่วยทหารพราน ให้มีมาตรฐานการฝึกที่เป็นแบบอย่าง        
อันเดียวกันทั้งกองทัพบกรวมทั้งให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในฐานะเหล่าสายวิทยาการของ  
ทหารพรานได้ปรับปรุงพัฒนาหลักนิยมหลักยุทธวิธี และเทคนิคการปฏิบัติการของทหารพราน           
ให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยในปัจจุบันและสามารถสนับสนุน/ทดแทนกำลังรบ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๑.๙ ให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เพื่อดำรงและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพล ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกำลังพลภายในหน่วย 
ทดแทนข้อจำกัดด้านงบประมาณการฝึก ในห้วงเวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกตามวงรอบประจำปี รวมทั้ง
การฝึกอบรมการใช้งานยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับแจกจ่ายใหม่โดยนำรายการ 
กิจเฉพาะที่มีความสำคัญต่อภารกิจ (รกสภ.) (Mission Essential Task List : METL) มาปรับปรุง/
พัฒนาเช่ือมโยงกับบทเรียนจากการฝึก การรบ และการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงภารกิจที่         
ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน แล้วกำหนดเป็นหัวข้อรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 
  ๑.๑.๑๐ การจัดการฝึกในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
(COVID-19) ให้ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
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               ๑.๑.๑๐.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดการฝึก ซึ่งจะต้องดำเนินการ    
ตามห้วงระยะเวลา จะต้องเอาใจใส่ ควบคุม กำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำกำลังพล   
ทุกนายยึดถือการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกัน/ควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่รัฐบาล และกองทัพบก 
กำหนดไว้ในแต่ละห้วงเวลาอย่างเคร่งครัด อาทิ เช่น กำหนดรูปแบบการฝึกในลักษณะปิด (Bubble 
Training Area) จำกัด และควบคุมพื้นที่ฝึกมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องพบปะ/ผ่านเข้า – ออก โดยเด็ดขาด 
การจัดแยกกลุ่มกำลังพลที่จะต้องเข้ารับการฝึกกับกลุ่มที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ มาตรการกักตัว    
ผู้ เข้ารับการฝึกก่อน/หลังเข้ารับการฝึก ตรวจวัดอุณหภูมิกายของกำลังพลทุกวัน ใช้มาตรการ          
เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกต้องพักอยู่ที่โรงนอนหรือ
ในพื้นที่การฝึกเท่านั้น งดการทำธุระส่วนตัวนอกเขตพื้นที่ฝึก พึงระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือ/     
สื่อโซเชียลมีเดียในห้วงการฝึก และหลีกเลี่ยงการรวมกำลังพล เป็นจำนวนมาก เป็นต้น 
    ๑.๑.๑๐.๒ การเลือกพื้นที่ฝึกภาคสนาม (การฝึกนอกที่ตั้งหน่วย) ควรอยู่ใน  
พื้นที่ฝึกในความควบคุมของหน่วยทหาร/เขตทหาร พึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ใกล้กับเขตหมู่บ้านชุมชน และ/
หรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ 
    ๑.๑.๑๐.๓ การดำเนินการฝึกภาคสนาม (การฝึกนอกที่ตั้งหน่วย) จะต้อง
ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมของแต่ละจังหวัดที่กำหนดไว้ โดยประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่  เพ่ือแจ้งขออนุญาตจัดการฝึกภาคสนามใน        
พื้นที่การฝึก รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติ/มาตรการป้องกันโรคที่ได้กำหนดไว้ใน
ห้วงการฝึก 
  ๑.๑.๑๑ ให้เสริมสร้างและพัฒนากำลังพลของหน่วยให้มีขีดความสามารถในการเป็น   
ครูทหารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยตลอดจน
พัฒนาไปสู่การเป็น ครู อาจารย์ในหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ 
  ๑.๑.๑๒ ให้หน่วยจัดให้มีนายทหารนิรภัยการฝึก เพื่ อควบคุมกับดูแลการฝึกที่             
มีความเสี่ยง  เช่น การฝึกที่มีการใช้วัตถุระเบิด กระสุนจริง การฝึกร่วมกับอากาศยาน เป็นต้น เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและลดความเสี่ยง/อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้วงการฝึกรวมทั้งให้จัด
เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ และรถพยาบาล ประจำสถานีฝึกเพื่อปฐมพยาบาลและส่งกลับผู้ป่วยเจ็บได้      
อย่างทันท่วงที 
  ๑.๑.๑๓ ให้จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์/ให้คำแนะนำ (OC/T) เพ่ือควบคุม ถ่ายทอด
ประสบการณ์  และให้คำแนะนำการปฏิบัติในระหว่างการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับ ทั้งนี้  เพื่อให้           
การดำเนินการฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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  ๑.๑.๑๔ ให้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพลทุกนายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
กฎการใช้กำลัง (ROE) หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักกฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ของหน่วย 
  ๑.๑.๑๕ ให้ประชาสัมพันธ์งานการฝึกของหน่วยในขอบเขตที่สามารถเผยแพร่ได้          
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อกองทัพ ในการ   
เผชิญภัยคุกคาม และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและประชาชน รวมทั้ง          
ให้พิจารณาปฏิบัติการจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกควบคู่ไปกับการฝึกของหน่วย 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดเงือ่นไขที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึก 
  ๑.๑.๑๖ ให้แสวงประโยชน์จากการฝึกตามวงรอบประจำปีในการรักษาพื้นที่การฝึก               
ในความรับผิดชอบของหน่วยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการบุกรุกพื้นทีก่ารฝึกของหน่วย 
  ๑.๑.๑๗ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนอำนวยการ
ควบคุมและกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบริหารทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
จากกองทัพบก ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๑.๑.๑๘ การฝึกตามวงรอบประจำปีและการฝึกพิเศษ 
    ๑.๑.๑๘.๑ ให้มุ่งเน้นการฝึกขั้นพื้นฐานให้เกิดทักษะความชำนาญเป็นรายบุคคล
ตามหน้าที่รับผิดชอบ การฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีตามกรอบภารกิจที่ระบุไว้ในอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วย ซ่ึงจะต้องสอดคล้องและรองรับการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และ      
แผนป้องกันประเทศในส่วนที่ กองทัพบกรับผิดชอบ รวมทั้ งการฝึกตามกิจเฉพาะที่ จำเป็น                
ต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบตามความจำเป็นด้านยุทธการและสถานการณ์ภัยคุกคามในห้วงเวลา 
    ๑.๑.๑๘.๒ ให้ปรับปรุงและบูรณาการการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีทั้งใน
ส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ ส่วนสนับสนุนทางการช่วยรบ และส่วนพัฒนาประเทศ ให้สามารถ  
ทำการฝึกผสมเหล่าร่วมกันได้และมีความต่อเนื่อง สำหรับรายการฝึกที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกันได้
จะผนวกรวมและปรับการจัดการฝึกให้เหมาะสม อาทิ เช่น การฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก  
ซึ่งเป็นการฝึกพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติทางยุทธวิธีทั้งเป็นบุคคลและเป็นชุดปฏิบัติการ ให้ปรับ
ไปรวมกับการฝึกเป็นหน่วย หมู่  ตอน หมวด พร้อมทั้ งเพิ่มเติมรายการตรวจสอบและแข่งขัน               
หมู่ ตอน หมวด เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกำลังพล     
ภายในหน่วย ในลักษณะเดียวกับ การฝึก/ตรวจสอบกองร้อยเครื่องยิงหนักกรมทหารราบ/ทหารม้า       
ให้ผนวกรวมกับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย คงไว้เฉพาะการตรวจสอบเท่านั้น โดยหากมีข้อจำกัด        
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ด้านงบประมาณอย่างน้อยที่สุดจะต้องจัดให้มีการฝึกโดยไม่ใช้กำลังทหาร (TEWT) ในทุกระดับหน่วยที่
สามารถกระทำได ้
     ๑.๑.๑๘.๓ ให้มุ่งเน้นการฝึกหน่วยพร้อมรบตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพบก 
โดยผนวกรวมและจัดการฝึกเป็นหน่วยกองพันการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบ/ทหารม้าเฉพาะกิจของ
กองทัพภาค การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว การซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและ
การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาค การฝึกร่วม
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ – ศูนย์การบินทหารบก การฝึกเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศ ณ จุดที่
กำหนด และการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนพิเศษ ให้เชื่อมโยงกันภายใต้แผนการปฏิบัติการในห้วงเวลา
เดียวกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายหน่วยเตรียมพร้อมระดับกองร้อย/กองพัน/กรม 
เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดด้วยยานพาหนะในอัตรา และเสริมด้วยยานพาหนะหรือ    
อากาศยานที่กองทัพบก หรือกองทัพภาคจัดให้เป็นส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติ  
ตามแผนเผชิญเหตุและแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๑.๑๘.๔ ให้ทุกหน่วยที่ได้รับมอบภารกิจที่สำคัญจากกองทัพบก ทั้งภารกิจ       
การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ        
การปฏิบัติภารกิจทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ จะต้องจัดการฝึก
เตรียมการก่อนการปฏิบัติภารกิจ เพื่อทบทวนความรู้/เพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ  
โดยพิจารณาแสวงประโยชน์จากการฝึกตามวงรอบประจำปี และอาจขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
กองทัพบกเท่าที่จำเป็น 
  ๑.๑.๑๙ การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วย เป็นการฝึกที่นอกเหนือจากแผนงานการฝึก
ประจำปีและการฝึกพิเศษ ที่อาจจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของ
กองทัพบก และ/หรือตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เช่น การฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะของกำลังพล      
เมื่อได้รับมอบภารกิจเพ่ิมเติมจากกองทัพบก การฝึกความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์ใหม่ที่            
เข้าประจำการในกองทัพบก เป็นต้น ซึ่งหน่วยจัดการฝึกจะต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นพร้อมเอกสาร 
ตำรา คู่มือประกอบการฝึก และความต้องการในการขอรับการสนับสนุนตามสายบังคับบัญชาผ่านหน่วย
กำกับดูแลการฝึก และจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบกก่อน จึงจะทำการฝึก รวมทั้งให้รายงานผล  
การฝึกพร้อมปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะให้กองทัพบกทราบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการฝึก
ต่อไป 
  ๑.๑.๒๐ การฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรอืน ตำรวจ ทหาร  
    ๑.๑.๒๐.๑ ให้ความสำคัญต่อการฝึกร่วมกับกองทัพไทย และการฝึกร่วม 
พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกมีประสบการณ์ และมีความคุ้นเคย ในการ
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ปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพรวมถึงการวางแผนอำนวยการยุทธ์ของผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ
ในสถานการณ์ทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศ สำหรับการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งจัด
กำลังรบผสมเหล่าระดับกรมจาก หน่วยทหารรักษาพระองค์ รวมถึงนักเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ และ
นักเรียนแพทย์ทหาร ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนทักษะเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลในลักษณะ
เดียวกับการฝึกร่วมกองทัพไทยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการทำงานเป็นทีมระหว่างเหล่าทัพให้กับ
กำลังพลรุ่นใหม่ของกองทัพ อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเหล่าทัพในอนาคต  
    ๑.๑.๒๐.๒ ให้แสวงประโยชน์ในการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกกับเหล่าทัพอื่น  
เพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ โดยบูรณาการวงรอบการฝึกประจำปีของแต่ละหน่วย  
ให้มีความสอดคล้องต่อการจัดการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ 
 ๑.๒ นโยบายเฉพาะ กำหนดแนวความคิดในการฝึก เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถในการ
ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบก ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ การป้องกันประเทศ 
    ๑.๒.๑.๑. ดำเนินการฝึกให้สอดคล้องกับประมาณการภัยคุกคามในห้วง
เวลาและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพบกในการปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุ และแผนป้องกัน
ประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย 
มีความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบัติตามแผน และคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ปฏิบัติการ 
    ๑.๒.๑.๒ ให้พิจารณานำกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหารระบบปฏิบัติการ        
ในสนามรบทั้ง ๗ ระบบ และการปฏิบัติตามโครงร่างของสนามรบทั้ง ๕ ส่วน มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน
ของการฝึกเพื่อให้กำลังพลมีความคุน้เคย และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๒ การรักษาความมั่นคงภายใน ให้หน่วยรับผิดชอบในการจัดกำลังสนับสนุน          
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จัดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับ    
กำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำรายการกิจเฉพาะที่สำคัญ
ต่อภารกิจ (METL) ที่จะต้องปฏิบัติและบทเรียนการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ทำการฝึก ทั้งนี้ให้
พิจารณาใช้งบประมาณการฝึกตามวงรอบประจำปีที่ ได้รับการจัดสรร และ/หรือขอรับ            
การสนับสนุนเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น 
  ๑.๒.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ : ดำเนินการจัดการฝึกให้กำลังพล 
มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งการปฏิบัติในลักษณะผู้ช่วยเหลือ          
เจ้าพนักงาน และการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ครอบคลุมรายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ (METL)      
ที่จะต้องปฏิบัติพร้อมทั้งนำบทเรียนจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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มาประยุกต์ใช้จัดการฝึก เพื่อเตรียมกำลังกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจตามขั้นตอนของกฎการใช้กำลังและหลักสิทธิมนุษยชน 
  ๑.๒.๔ การพัฒนาประเทศ ให้จัดการฝึกเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์ 
และเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยการสนับสนุน       
การดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล ตามขอบเขต
ภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบก  
  ๑.๒.๕ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ดำเนินการจัดการฝึกให้กำลังพล
มีความพร้อมในภารกิจการปฏิบัติทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ทั้งการปฏิบัติในลักษณะผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน และการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมรายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ (METL)     
ที่จะต้องปฏิบัติพร้อมทั้งนำบทเรียนจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้จัดการฝึก เพื่อเตรียมกำลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามขั้นตอนของ           
กฎการใช้กำลัง และหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ อาจแสวงประโยชน์จากการฝึกร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อันจะทำให้การปฏิบัติของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๖ การสนับสนุน 
    ๑.๒.๖.๑ ให้วางแผนการสนับสนุนยุทโธปกรณ์สิ่งอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก 
ที่จำเป็นต่อการฝึกให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และทันเวลาตามห้วงการฝึกของหน่วยรวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความจำเป็นของหน่วยที่จัดการฝึก 
    ๑.๒.๖.๒ ให้ผู้บังคับหน่วยในทุกระดับชั้น ยึดถือแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ ของกองทัพบกกำหนดไว้ โดยให้มีการหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภทที่  ๕ ที่มีอยู่ ทั้งในส่วนของกระสุนมูลฐานที่หน่วยส่งคืนตามสัดส่วน เพื่อลดภาระ        
การเก็บรักษา (ตามแนวคิดการกำหนดอัตรากระสุนมูลฐานรูปแบบใหม่) และกระสุนสำรองสงคราม
ออกมาใช้ในการฝึก/ฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมสภาพ/ใกล้หมดอายุการใช้งานของ       
สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ ในคลัง 
    ๑.๒.๖.๓ ให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำ 
สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ ไปวางแผนการใช้และกำหนดเป็นความต้องการสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕    
เพื่อสนับสนุนงานการฝึกประจำปี การฝึกพิเศษ การฝึกตามความริเริ่มของหน่วย การตรวจสอบ/
แข่งขัน การสาธิตขีดความสามารถทางทหาร และการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) 
ให้สอดคล้องกับสถานภาพ/อายุการใช้งานของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์/
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อัตราการจัดเฉพาะกิจของหน่วย และภารกิจที่ได้รับมอบตามความจำเป็นด้านยุทธการในห้วงเวลา 
อันจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๑.๒.๖.๔ ให้ดำรงความต่อเนื่องในการดำเนินการตามโครงการรักษาพื้นที่ฝึก     
สนามยิงปืนทางยุทธวิธี และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจัดทำเป็นโครงการก่อสร้างสนามฝึก         
ทางยุทธวิธีของกองทัพภาค เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ในการฝึกร่วมกัน และลดระยะทาง
เคลื่อนย้ายไปทำการฝึกนอกที่ตั้งปกติ รวมทั้งให้พิจารณาใช้พื้นที่ว่างของหน่วย สนามบิน และ
อาคารต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานการฝึกของหน่วย ทั้งนี้ ให้พยายามปรับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่สนามฝึกให้เสมือนจริง สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบ      
ในแต่ละพื้นที ่
    ๑.๒.๖.๕ ให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ดำเนินการพัฒนาหลักนิยม รวมทั้ง   
การปรับปรุง/พัฒนาคู่มือ ตำรา อัตราเครื่องช่วยฝึกประจำหน่วย เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการฝึก 
ทุกประเภท ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและดำเนินการผลิต/แจกจ่ายให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของหน่วย 
  ๑.๒.๗ การประเมินผลการฝึก 
    ๑.๒.๗.๑ ให้หน่วยทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : 
AAR) ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกและการตรวจสอบการฝึกทุกครั้ง โดยจัดทำบทเรียนจากการฝึก 
ประกอบด้วย ผลที่ได้รับจากการฝึก ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขรวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
ในการปรับปรุงการฝึก แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ สำหรับการฝึกที่นำหลักนิยมซึ่งได้รับพัฒนา
ตามวงรอบการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบกมาทำการทดสอบนั้น ให้หน่วยที่จัดการฝึก      
รายงานผลให้กองทัพบกทราบด้วย 
    ๑.๒.๗.๒ ให้ผู้บังคับหน่วยตามสายการบังคับบัญชาทุกระดับ และหน่วยที่
กำกับดูแลงานด้านการฝึกของกองทัพบก ให้ความสำคัญ และดำเนินการประเมินผลการฝึกในทุกงาน
การฝึก เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระเบียบและหลักสูตรที่หน่วย/เหล่าสายวิทยาการกำหนดไว้รวมทั้ง
จัดทำบทเรียนจากการฝึก และการปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการฝึกต่อไป 
    ๑.๒.๗.๓ ให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการฝึก   
ในทุกระดับ พัฒนา/ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินผลการฝึกพร้อมทั้งให้นำระบบสารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนในการประเมินผลการฝึก 
 ๑.๓ ยศ.ทบ. ดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกของทุกหน่วยในภาพรวม โดยให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการฝึกของกองทัพบก และให้หน่วยในกองทัพบก ระดับกองพลทหารราบ 
กองพลทหารม้า กองพลทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และกองพลรบพิเศษ 
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รับผิดชอบดำเนินการในการประกันคุณภาพการฝึกของหน่วย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออำนวยการ 
ดำเนินการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้านการฝึก และกรรมการเพื่อตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การฝึกภายในหน่วย 
 ๑.๔ ยศ.ทบ. กำกับดูแลการฝึกของหนว่ยทุกระดับในกองทัพบก (เว้นการฝึกร่วมกองทัพไทย           
การฝึกผสม และการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศให้เป็นความรับผิดชอบของกรมยุทธการทหารบก และ
การฝึกของหน่วยในระบบกำลังสำรองให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายในคำสั่งนี้ โดยให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก มีอำนาจ
สั่งการแทนในนามผู้บัญชาการทหารบกในการออกคำสั่งการฝึกประจำปีให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติเป็นรายปี  
๒. การฝึกตามแผนงานการฝึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วยงานการฝึกหลัก 
จำนวน  ๓๑ รายการ ดังนี้.- 
 ๒.๑ การฝึกตามหลักสูตรครูทหารใหม่ และสิบตรีกองประจำการ 
 ๒.๒ การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป 
 ๒.๓ การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ 
 ๒.๔ การฝึกตามหน้าที่ 
 ๒.๕ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด 
 ๒.๖ การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 
 ๒.๗ การฝึกเป็นหน่วยกองพัน 
 ๒.๘ การฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.) 
 ๒.๙ การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว 
 ๒.๑๐ การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง 
 ๒.๑๑ การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาค 
 ๒.๑๒ การฝึกร่วม นสศ. - ศบบ.  
 ๒.๑๓ การฝึกเรดาห์แจ้งเตือนภัยทางอากาศ ณ จุดที่กำหนด 
 ๒.๑๔ การฝึกยิง ป.ด้วยกระสุนพิเศษ 
 ๒.๑๕ การตรวจและประเมินผล ของหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
 ๒.๑๖ การตรวจสอบการฝึกของทหารเหล่าดุริยางค์ 
 ๒.๑๗ การฝึกยิงปืนประจำปี 
 ๒.๑๘ การฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร  
 ๒.๑๙ การฝึกทบทวนการแทรกซึมทางยุทธวิธีเบื้องสูง  
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 ๒.๒๐ การถวายการทรงม้าในที่ตั้งหน่วย 
 ๒.๒๑ การฝึกพักทอดม้าทรงประจำพระองค์นอกที่ตั้งหน่วย 
 ๒.๒๒ การฝึกพักทอดม้าของหน่วย ม.พัน.๒๙ รอ. 
 ๒.๒๓ การฝึกซ้อมและค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือ (SAREX) 
 ๒.๒๔ การฝึกเจ้าหน้าที่ทำลายล้างวัตถุระเบิด 
 ๒.๒๕ การฝึกหลักสูตรการควบคุมการก่อความไม่สงบของ ทบ. 
 ๒.๒๖ การฝึกหลักสูตรพิเศษของ ร้อย.ฝรพ. 
 ๒.๒๗ การตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก 
 ๒.๒๘ การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ  
 ๒.๒๙ การฝึกโดยใช้เครื่องฝึกยิงปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มม.  
 ๒.๓๐ การแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ.  
 ๒.๓๑ การฝึกพลประจำยานเกราะ Stryker 
๓. แนวทางการปฏิบัติ และข้อเน้นย้ำที่สำคัญ 
 ๓.๑ การจัดการฝึกของหน่วยของ ทบ. ระดับต่าง ๆ นั้น เป็นการเตรียมกำลังในห้วงปกติ
ของ ทบ. ดังนั้นการฝึกจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการใช้กำลังของ ทบ. อย่างถูกต้อง รวมถึง
ประสานสอดคล้องกับระบบการฝึกอบรมและการศึกษา และการพัฒนาหลักนิยมการรบของหน่วย 
และเหล่าสายวิทยาการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบการเตรียมกำลังด้านการฝึกของ ทบ.             
มีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางความมั่นคง โดยยึดถือระเบียบ
และหลักสูตรการฝึกของ ทบ. ของงานการฝึกที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแนวทางการฝึก โดยกำหนด
รายวิชาการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก (คลาน เดิน วิ่ง) การฝึกให้เน้น
ความสามารถเฉพาะหน้าที่ ตาม ชกท. นำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ใช้เทคนิคการฝึกในรูปแบบ   
Lane Training ฝึกซ้ำจนได้มาตรฐาน และเกิดความชำนาญ และให้เพิ่มเติมสอดแทรกในงาน   
การฝึกในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรการฝึก 
 ๓.๒ ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนกับการฝึกทหารใหม่ โดยเมื่อจบการฝึกทหารใหม่
เบื้องต้นแล้ว ให้ทำการฝึกต่อเนื่องด้วยการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ เพื่อให้มี ขีดความสามารถ    
ในการปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่งที่ได้รับมอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมทหารกองประจำการ    
ให้เน้นการอบรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างคนให้เป็นคน      
ที่มีคุณภาพ เช่น การปลูกฝังเรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ และการยกระดับทางการศึกษาที่ใช้
ประโยชน์ได้จริงเมื่อปลดประจำการแล้วสามารถนำไปสมัครงาน หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้จริง 
เป็นต้น 
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 การฝึกทหารใหม่ให้ยึดถือตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับ
ทหารทุกเหล่าของ ทบ. (๖ สัปดาห์) พ.ศ. ๒๕๖๔ คำแนะนำการฝึกทหารใหม่และคู่มือการประเมินผล
การฝึกทหารใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควบคู่กับการฝึกฝนพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
ตามคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ .ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้การฝึกต้องมีความระมัดระวัง           
ในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดการสูญเสีย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอาการเจ็บป่วยที่เกิดระหว่างทำการฝึก เช่น    
โรคลมร้อน (Heat Stroke) อย่างเคร่งครัด การลงโทษทหารใหม่ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
แบบธรรมเนียมทหาร โดยห้ามใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงนอกกรอบการลงทัณฑ์ทางทหาร ผบ.หน่วย  
ต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการฝึก ที่ต้องกำกับดูแลเอาใจใส่การฝึกทหารใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยเมื่อเกิดปัญหา/ข้อขัดข้องต้องรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมกับการชี้แจง
ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติทหารใหม่ให้รับทราบและเข้าใจ เพื่อคลี่คลายไปในทางที่ดี 
รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการฝึกให้เป็นไปในลักษณะปิด (Bubble Training Area) 
เช่น การกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการฝึก มาตรการควบคุมในการพบปะ การจำกัดควบคุมสถานที่ในการฝึก 
เป็นต้น 
 ๓.๓ มุ่งเน้น “การฝึกหน่วยพร้อมรบตามแผนเผชิญเหตุของ ทบ.” โดยเฉพาะด้านการพัฒนา     
ขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายหน่วยเตรียมพร้อมระดับ กองร้อย กองพัน กรม เข้าสู่พื้นที่
ปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดด้วยยานพาหนะในอัตรา และเสริมด้วยยานพาหนะหรืออากาศยาน         
ที่ ทบ. หรือ ทภ. จัดให้เป็นส่วนรวม และให้หมุนเวียนกำลังพลเข้ารับการฝึกมากที่สุด ทั้งนี้ให้เพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในทุกงานการฝึก เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 ๓.๔ ให้มีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้ เป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทุกงานการฝึก ถือเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่หน่วยต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา  
 ๓.๕ ผบ.หน่วย และ ฝอ. ต้องมีส่วนร่วมในการฝึก และการแก้ปัญหาการสนับสนุนการฝึก         
ของหน่วยรองทุกระดับ ตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล จนถึงการฝึกเป็นหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมการฝึก 
ระหว่างการฝึก และการสรุปบทเรียนจากการฝึก รวมทั้งต้องมีการตรวจเยี่ยมการฝึก และประเมินผลการฝึก
ด้วยตัวเอง เน้นการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องใช้
กรรมการสังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และครูฝึก (Observer Coach Trainer : OCT) ร่วมดำเนินการ  
การดำเนินการฝึกให้หน่วยกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาการเจ็บป่วย
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ที่เกิดระหว่างทำการฝึก เช่น โรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยจะต้องไม่มีการสูญเสียด้านธุรการการฝึก 
โดยเด็ดขาด 
 ๓.๖ กองทัพภาคและกองพลวางแผนการฝึกและจัดการฝึก โดยใช้ความริเริ่มในการ           
วางแผนการฝึกโดยให้ผสมผสานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี และการฝึกอื่น ๆ เข้าด้วยกันเท่าที่ 
จะกระทำได้ และประสานการใช้ทรัพยากรการฝึกที่หน่วยมีอยู่ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก ทบ. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และนำนวัตกรรมของหน่วยที่หน่วยได้คิดค้น มาใช้ในการฝึก มุ่งเน้นให้ทำการฝึก      
ในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยตามความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแผนงบประมาณที่หน่วย
ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้ทุกหน่วย พล ร. และ พล.ม. จัดให้มีการฝึกผสมเหล่า      
ระดับกองพันผสม หรือกองพันเฉพาะกิจ เพื่อทดสอบการปฏิบัติและการประสานสอดคล้อง
ระบบปฏิบัติการสนามรบ อย่างน้อยหน่วยละ ๑ กองพันผสม/เฉพาะกิจ  
 ๓.๗ การตรวจสอบการฝึก ให้ผู้บังคับหน่วยตามสายการบังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งหน่วย         
ที่กำกับดูแลงานด้านการฝึกของกองทัพบก คัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการฝึก และกรรมการ 
OCT ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มาปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบการฝึก และจัดทำข้อมูล
หรือสถิติการฝึกของกำลังพลแต่ละงานการฝึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของ   
กำลังพล หรือการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการฝึกของ    
กำลังพลบางนายที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากขึ้นไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นครูฝึก และเป็น 
OCT ของหน่วย หรือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดี ความชอบในการปรับย้ายให้ปฏิบัติหน้าที่     
ที่มีชั้นยศ/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ๓.๘ สรุปรายงานผลการฝึกและตรวจสอบการฝึกที่หน่วยรับผิดชอบจัดการฝึก พร้อมทั้งปัญหา
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตามสายการบังคับบัญชาให้ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) และเหล่าสาย
วิทยาการของตนทราบ พร้อมกับสรุปการพัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกและส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ๓.๙ พัฒนาการฝึกตามแนวทางการจัดการฝึกที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก ทั้งก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังจบการฝึก โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน  
การฝึกเปน็บคุคล/ชุดปฏิบัติการ และการฝึกเป็นหน่วย ดังนี้ 
  ๓.๙.๑ ก่อนการฝึกให้มีการทดสอบความรู้ก่อนทำการฝึก (Pre test) ให้กับกำลังพล         
ผู้เข้ารับการฝึกและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก (ครูฝึก, กรรมการประเมินผล และข้าศึกสมมติ) โดยจัดให้
มีการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล (นายทหาร และนายสิบ ตั้งแต่ระดับ หน.ชุด ขึ้นไป จนถึง ผบ.หน่วย 
และ ฝอ. ระดับกองพัน) โดยใช้แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย และบันทึกคะแนนที่ได้เพื่อนำไป
เปรียบเทียบจากทดสอบความรู้หลังจบการฝึก (Post test) 
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     ๓.๙.๒ ระหว่างการฝึก 
        ๓.๙.๒.๑ ส่วนควบคุมการฝึก (กรรมการ และข้าศึกสมมติ) ทำการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
        ๓.๙.๒.๒ ส่วนเข้ารับการฝึกทำการประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผล      
ตามแบบประเมินผล/คู่มือการตรวจสอบประเมินผล ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึก             
(ตามตำแหน่งหน้าที่, ชกท. และ รกสภ. ที่ต้องการประเมินผล) ของแต่ละงานการฝึก  
      ๓.๙.๓ หลังการฝึก 
           ๓.๙.๓.๑ ส่วนควบคุมการฝึก (กรรมการ และข้าศึกสมมติ) ดำเนินการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) เมื่อจบภารกิจแต่ละงานการฝึก และร่วมทบทวนหลังการปฏิบัติกับส่วน
เข้ารับการฝึก 
      ๓.๙.๓.๒ ส่วนเข้ารับการฝึกดำเนินการทดสอบความรู้กำลังพล      
หลังการฝึก และนำผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการฝึก เพื่อให้
ทราบถึงการพัฒนาของผู้เข้ารับการฝึก   
 ๓.๑๐  การป้องกันการรั่วไหลของ สป. ๕ ให้ผู้บังคับหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
ตามระเบียบและมาตรการที่ ทบ. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๓.๑๑  การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (UNIT SCHOOL) ให้วางแผนจัดการฝึกสอนใน
ห้วงที่ไม่มีงานการฝึกอื่น รวมทั้งจัดการฝึกก่อนห้วงเวลาการฝึกตามกำหนดการฝึกตามวงรอบประจำปี      
ในเรื่องที่สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกตามวงรอบประจำปี 
 ๓.๑๒  การฝึกเดินทางไกลเป็นกิจกรรมทางทหารร่วมกันของ ผบ.หน่วยและผู้ใต้บังคับบัญชา  
อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสภาพความพร้อมรบและยุทโธปกรณ์ของหน่วยดังนั้นให้หน่วย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผบ.หน่วย ระดับกองพล, ผบ.มทบ. และ ผบ.พัน.          
ควรหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกเดินทางไกลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล 
 ๓.๑๓  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการด้านการข่าว ให้กับกำลังพลทุกระดับ 
 ๓.๑๔  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการด้านการช่วยรบในทุกระดับหน่วยทุกประเภทการฝึก ตั้งแต่      
ในยามปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายงานส่งกำลังบำรุงในสนามสามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยรบได้อย่าง
แท้จริง 
 ๓.๑๕  มุ่งเน้นการจัดการฝึกที่พัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้าย เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ
โดยให้มีขั้นตอนการตรวจสภาพความพร้อมรบ ให้เน้นการนำอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะในอัตรา
ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบก่อนการฝึกให้ครบตาม อจย. ของหน่วย ทั้งรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ 
เป็นบุคคลและเป็นหน่วย (เว้น สป.๕) และไม่ควรเสียเวลาไปกับการซักซ้อมให้เกิดความพร้อมเพรียง
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จนเกินไป รวมทั้งในขั้นตอนการออกฝึกภาคสนามจะต้องนำอาวุธยุทโธปกรณ์ตามที่ได้ตรวจสภาพ  
ความพร้อมรบก่อนออกทำการฝึกทุกรายการ เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะในอัตรา 
 ๓.๑๖ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น         
ให้ความสำคัญในการที่จะสอดแทรกการอบรม และปลูกฝังให้กำลังพลทุกนายมีอุดมการณ์ดังกล่าว        
ในทุกโอกาสรวมถึงการปลูกฝังจิตอาสา ความเสียสละ ทั้งในการฝึกและห้วงเวลาปกติ ทั้งนี้ให้หน่วยต่าง ๆ  
จัดทำแผนการปฏิบัติ – การประเมินผล ตามห้วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 ๓.๑๗ การจัดการฝึก และตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ. มุ่งเน้น 
การเตรียมความพร้อม และเพิ่มทักษะแก่กำลังพลของหน่วย การประสานสอดคล้องอำนาจกำลังรบ 
รวมทั้งขีดความสามารถในการเคลื่อนย้าย ให้สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ ทภ.๑ - ๓ จัดการฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทภ. และ ทภ.๑ เป็น
หน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่ เร็วของ ทบ. นอกจากนี้ ให้ดำเนินการฝึก         
หน่วยพร้อมรบเคลื่อนเร็วของ ทบ. (ร.๓๑ รอ.) เพื่อดำรงขีดความสามารถในการเป็นหน่วยพร้อมรบ
เคลื่อนที่เร็วของ ทบ. โดยให้ดำเนินการฝกึทุกขั้นตอนยกเว้นการฝึกภาคสนาม 
 ๓.๑๘ การฝึก กรม ร./ม.ฉก. หมุนเวียนการฝึกปีละ ทภ. โดยในปี ๒๕๖๕ ให้ ทภ.๓ เป็นหน่วย
รับผิดชอบจัดการฝึก เพื่อให้การเตรียมกำลังด้านการฝึกหน่วย กรม ร.ฉก. สอดคล้องกับแนวทางการ  
ใช้กำลังหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ. และการใช้กำลงัตามแผน 
 ๓.๑๙ การฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร, การฝึกทางทหารประกอบดนตรี (Hop to 
the bodies slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ให้ดำเนินการตามคำสั่งของ บก.ทท. 
 ๓.๒๐ การเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ออกนอกที่ตั้ง เพื่อเข้าพื้นที่ฝึก ให้หน่วยรายงาน 
กำหนดการ เส้นทาง ยอดกำลังพล รายการยุทโธปกรณ์ ถึง ทบ. (ผ่าน ยก.ทบ.) โดยตรง และสำเนาให้ 
ยศ.ทบ. ทราบ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ กห ว่าด้วยการใช้กำลังทหาร การเคลื่อนกำลังทหาร และ     
การเตรียมพร้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ติดป้ายขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับตัวรถซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล พื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง “เพื่อการฝึก - For Training Purpose” 
บริเวณด้านข้างยานพาหนะ/ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ทั้งสองด้าน 
 ๓.๒๑ การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วย นอกเหนือจากการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี กระทำ
ได้ดังนี้.- 
  ๓.๒๑.๑ ต้องเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของกำลังพล ตลอดจนประสิทธิภาพ        
ของหน่วย โดยมีระเบียบและหลักสูตรการฝึกหรือตำราที่เกี่ยวข้องรองรับ หรือเพื่อเป็นการทดสอบ
หลักการทางยุทธวิธีที่หน่วยคิดค้นขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต 
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  ๓.๒๑.๒ ต้องไม่ซ้ำซ้อน และกระทบกระเทือนต่องานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี       
ที่ได้กำหนดไว้แล้ว 
  ๓.๒๑.๓ การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วยกระทำได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
    ๓.๒๑.๓.๑ ไม่ใช้งบประมาณและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้หน่วยทำการฝึกได้โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจาก ยศ.ทบ. แต่ให้รายงานผลการฝึกตามสายการบังคับบัญชา ถึง ยศ.ทบ. ภายใน    
๑๕ วันหลังจบการฝึก 
    ๓.๒๑.๓.๒ ใช้งบประมาณหรือสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากกองทัพบก ให้หน่วย
รายงานขอความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา จนถึง ยศ.ทบ. ก่อนวันที่กำหนดทำการฝึกอย่างน้อย 
๔๕ วัน และก่อนเดือน ก.ค.ของปี (ก่อนไตรมาส ๔) โดย ยศ.ทบ. จะพิจารณาความเหมาะสม แล้วเสนอ ทบ. 
ก่อนวันที่กำหนดทำการฝึกอย่างน้อย ๓๐ วัน (หนังสือ ยก.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๓/๑๒๐๓๘ ลง ๑๕ ต.ค.๔๒) 
โดยให้มีรายละเอียดของความจำเป็น จำนวนวันที่ทำการฝึก เรื่องที่ทำการฝึก ตารางกำหนดการฝึกหลัก 
ระเบียบหลักสูตรที่ทำการฝึก หน่วยที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนความต้องการในการขอรับการสนับสนุน
โดยละเอียด และหน่วยจะทำการฝึกได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น และให้รายงานผลการฝึก
เช่นเดียวกับการฝึกประจำปี  
 ๓.๒๒ การฝึกตามนโยบาย หรือตามดำริของผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้สั่ งการให้ทำการฝึก          
เป็นกรณีพิเศษ หรือทำการฝึกเป็นครั้งคราวสามารถทำได้ใน ๒ ลักษณะเช่นเดียวกับการฝึกโดยความ
ริเริ่มของหน่วยในข้อ ๓.๒๑ 
๔. การรายงานการสูญเสียจากการฝึก 
 ให้รายงานการสูญเสียที่เกิดจากการฝึก ในกรณีที่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่        
การบาดเจ็บสาหัสขึ้นไปจนถึงเสียชีวิต ตลอดจนความเสียหายของทรัพย์สิน ตั้งแต่ยุทโธปกรณ์หลักชำรุด 
ผิดลักษณะ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่าความเสียหายตั้งแต่  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ขึ้นไป โดยให้  
หน่วยที่รับผิดชอบการฝึกรายงานผ่านตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน และแจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบภายใน 
๒๔ ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ (กกฝ.สกฝ.ยศ.ทบ. โทร.ทศท. ๐ ๒๖๖๘ ๓๖๕๘, โทร.ทบ. ๘๙๐๒๔, 
๘๙๐๒๕)  
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ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา 
 เพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันการศึกษา  โรงเรียน หน่วย เหล่าสายวิทยาการ และ      
หน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก เป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก ที่  ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบาย            
การฝึกอบรม และการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยสำนักการศึกษา   
กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการฝึกอบรม และการศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามคำสั่งฯ ดังกล่าวได้แก่ 
 ๑. ผลิตกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก 
 ๒.  เตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ 
 ๓. เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของกำลังพล ให้สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบำรุง และ      
รักษายุทโธปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ให้กำลังพลมีความรู้ในวิชาต่างๆ นอกเหนือจากวิชาทหาร เพื่อพัฒนาความคิด ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก 
 ๕. ปลูกฝัง เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ และอุดมการณ์ให้แก่กำลังพลของกองทัพบก 
 ๖. ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง  
ที่ได้รับการบรรจุร่วมกับกำลังพลของกองทัพบกได้ 
 ๗. ให้กำลังพลของกองทัพบกมีคุณลักษณะทางทหารเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทัพบกมุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ในทุกมิติ ฉะนั้นกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีความมุ่งหมายในการพัฒนาปรับปรุงการฝึกอบรม/
การศึกษาให้สอดคล้องกับกองทัพบก ใน ๔ มิติหลัก ได้แก่ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, ครู/อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษา, สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องช่วยฝึก
เพื่อให้การจัดการฝึกอบรม และการศึกษา เป็นไปตามกรอบนโยบาย จึงให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน 
หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 
การฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ 
 ๑. ด้านการบริหารการฝึกอบรม/การศึกษา 
      ๑.๑ ให้สถาบันการศึกษา  โรงเรียน หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษา
ของกองทัพบก พัฒนาหลักสูตร ตำรา ให้มีความทันสมัย สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
  ๑.๒ เร่งรัดจัดทำหลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักสูตรทางไกลทางไปรษณีย์
เพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหล่า เพื่อเตรียมการรองรับการจัดการ
ฝึกอบรม/การศึกษาของ กำลังพลภายใต้ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยยังคงดำรงวัตถุประสงค์



๔๐ 
 

ของหลักสูตรในการมุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติงาน           
ตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๓ ส่งเสริมให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนลดการบรรยาย เป็นการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ  ให้มีการถกแถลงในการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม/ศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของกองทัพบกให้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถนำมาใช้ ในการวางแผนและแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ต่อไป 
      ๑.๔ ให้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม/ศึกษาที่จำเป็น มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
  ๑.๕ การขอเปิดหลักสูตรนอกเหนือจากที่กำหนดในแผนงาน จะต้องกำหนดแผนงาน
ล่วงหน้า โดยให้ดำเนินการขออนุมัติ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) ก่อนวันเปิดการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
  ๑.๖ หากพบว่าหลักสูตรใดมีความซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน กรมยุทธศึกษาทหารบก  
จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกองทัพบก 
 ๒. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา ที่จะขออนุมัติเปิดหลักสูตรในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ในห้วง ๓ - ๕ ปี และได้รับอนุมัติให้ใช้เป็น
หลักสูตรการฝึกอบรม/ศึกษา ของกองทัพบกแล้ว 
  ๒.๒ ปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกอบรมทางทหารแบบ Active Learning เน้นการมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับลักษณะของ
วิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งเสริมการเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมทั้ งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์                 
(E - Learning) โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน และการทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  ๒.๓ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน สื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ วิจัย 
นวัตกรรม ตำรา และอื่นๆ ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร 
  ๒.๔ พัฒนาปรับปรุงด้านเนื้อหาวิชาการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องช่วยฝึก              
การประเมินผล และงบประมาณ ที่ทันสมัย มีมาตรฐานตามระเบียบหลักสูตร ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของกองทัพบก และนโยบายของกองทัพบก 
  ๒.๕ พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามี
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานได้ผลลัพธ์มาตรฐานหลักสูตร        
(ในห้วงเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม ทั้งภาควิชาการ และภาค
การฝึกปฏิบัติ) 



๔๑ 
 

  ๒.๖ ให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาอังกฤษให้กับ   
กำลังพลแต่ละระดับ ให้มีความเหมาะสม นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๗  สอดแทรกเนื้อหาวิชาหรือการปฏิบัติที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพบกไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังอุดมการณ์    
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ การปฏิบัติ  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กฎหมายที่ทหารควรรู้ การต่อต้านทุจริตศึกษา ความรู้ทางการเงิน   
ส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และงานจิตอาสา
ที่เน้นการปฏิบัติ โดยจัดสรรให้มีความเหมาะสมไม่กระทบต่อหลักสูตร 
  ๒.๘ ต้องมีการทดสอบการปฏิบัติ และประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม/ศึกษา เป็นรายบุคคล 
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของรายวิชาหรือหลักสูตร 
  ๒.๙ การศึกษาดูงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ให้พิจารณาดำเนินการเฉพาะที่สนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอยู่บนพื้นฐานความประหยัด 
 ๓. ด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการฝึกอบรม/การศึกษา 
  ๓.๑ พัฒนาครูอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาของ
หลักสูตร สามารถจัดการเรียนรู้ การสื่อสาร และมีเทคนิคในการนำเสนอที่ดี มีความสามารถด้านการ  
ใช้สื่อ หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรม 
  ๓.๒ พัฒนาครูอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับหลักสูตร มีวิทยฐานะ และมีผลงาน  
ทางวิชาการ โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา การมีวิทยฐานะ การมีหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเป็นผู้สอน ใบรับรองผลการประเมินความรู้และทักษะตามตำแหน่ง และหลักฐานผลงาน
ทางวิชาการ 
  ๓.๓ จัดทำระบบ/แผนการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรด้านการฝึกอบรมให้มี                 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ กำหนดทักษะ และแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษให้กับครู
อาจารย์ และบุคลากรด้านการฝึกอบรม ให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๕ สนับสนุนครูอาจารย์ และบุคลากรด้านการฝึกอบรมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
นำมาใช้งาน และส่งเสริมการนำวิจัย นวัตกรรม ตำรา หลักนิยม หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการฝึกอบรมให้ก้าวทันต่อการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการทหาร และเทคโนโลยี 
  ๓.๖ ให้สถาบันการศึกษา  โรงเรียน หน่วย เหลา สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษา
ของกองทัพบก กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งผู้บริหารสายงานฝึกอบรมทุกตำแหน่ง 
โดยต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู อาจารย์ หรือในสายงานฝึกอบรมมาก่อน 



๔๒ 
 

 ๔. ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษา 
  ๔.๑ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษา ทุกหลักสูตรมีการเตรี ยมการล่วงหน้า ให้มี        
ความพร้อม เพื่อลดเวลาการเรียนแบบบรรยาย เพื่อนำเวลาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการทดสอบ   
เป็นรายบุคคล และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่านหนังสือนอกเวลาที่พัฒนาองค์ความรู้ของหลักสูตร   
ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและหมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา 
  ๔.๒ การคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นธรรม เป็นไปตามคุณสมบัติที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างจริงจัง สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หมายเลขชำนาญการ       
ทางทหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของกองทัพบก 
  ๔.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ให้มีระบบ   
การช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มอ่อน กรณีที่มีผู้ไม่สำเร็จการฝึกอบรมมีการรายงานอย่างเป็นระบบ และนำผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรม 
  ๔.๔ มีการติดตามผู้สำเร็จการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่อกองทัพบก และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 ๕. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องช่วยฝึก 
  ๕.๑ ให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ยุทโธปกรณ์ เครื่องช่วยฝึก 
สนามฝึก เอกสาร ตำรา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง การศึกษาทางไกล 
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เครื่องช่วยฝึก และห้องปฏิบัติการทางภาษา ตามความเหมาะสมต่อ        
การจัดการเรียนรู้แต่ละหลักสูตรทั้งคุณภาพและปริมาณ และนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า   
หากไม่พร้อมให้รายงานสภาพปัญหาและจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาให้ทราบตามระบบ 
  ๕.๒ มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ และมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งาน ดูแล
รักษา และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการรายงานผลการใช้
อย่างเป็นระบบ 
  ๕.๓ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมทั้งการจัดระบบดูแลรักษา ปรนนิบัติบำรุง
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
การฝึกอบรมและการศึกษาในต่างประเทศ  
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนของทางราชการ            
ทุนตามโครงการความร่วมมือทางทหารของมิตรประเทศ ทุนของหน่วยงานอื่นๆ และทุนส่วนตัว        
ในหลักสูตร/สาขาที่ให้ประโยชน์กับกองทัพบกอย่างสูงสุดและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางด้าน
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งบประมาณของกองทัพบก ภายใต้กรอบนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยมีลำดับความเร่งด่วนดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรที่ทำประโยชน์ให้กับกองทัพบกสูงสุด ได้แก่ การเป็นครูฝึก ครูอาจารย์    
ในสถาบันการศึกษาทางทหาร ในโรงเรียนหน่วย และเหล่าสายวิทยาการต่างๆ หรือหน่วยจัดการ
ฝึกอบรมของกองทัพบก 
  ๑.๒ หลักสูตรที่ ให้ประโยชน์แก่หน่วยโดยตรง เช่น การใช้งานและปรนนิบัติบำรุง
ยุทโธปกรณ์ของหน่วย หรือสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย 
 ๒. ส่งเสริมการจัดส่งกำลังพลไปฝึกอบรม/ศึกษา ด้วยทุนของทางราชการ ณ ประเทศอื่นๆ 
นอกเหนือจากประเทศที่กองทัพบกจัดส่งเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้มีความหลากหลายในสาขาวิชา 
และสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆ 
 ๓. ส่งเสริมให้จัดส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก 
 ๔. กำลังพลที่จะส่งไปฝึกอบรม/ศึกษา หรือลาไปศึกษาต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่มี           
ผลการฝึกอบรม/การศึกษาในระดับดีขึ้นไป และเป็นสาขาวิชาที่ตรงตามหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 ๕. การคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยคัดเลือกให้ผู้ที่ไปฝึกอบรม/ศึกษา มีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาให้สำเร็จ
ภายในระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด และให้จัดทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่มีความจำเป็น
ต่อกองทัพบก ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ภายหลังสำเร็จ 
การฝึกอบรม/ศึกษา 
 ๖. การจัดส่งกำลังพลไปศึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก สนับสนุน        
การเตรียมความพร้อมในการจัดส่งกำลังพลไปศึกษาต่างประเทศในทันทีที่กองทัพบกได้รับการสนับสนุน
ที่นั่งศึกษาจากมิตรประเทศ โดยส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้น
บัญชีให้พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และให้พร้อมเดินทางไป
เข้ารับการศึกษาต่างประเทศในทันทีที่ได้รับการยืนยันที่นั่งศึกษา และให้หน่วยกำกับดูแลข้าราชการที่
ประสงค์จะลาไปศึกษาต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว ให้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและหลักเกณฑ์ของ
กองทัพบกอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องผ่าน    
การประชุมพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการของกองทัพบกในภาพรวมทุกนาย ในห้วง ส.ค. ของทุก
ปีงบประมาณ 
 ๗. การกำกับดูแลกำลังพลศึกษาต่างประเทศ  ให้สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศ 
ซึ่งมีหน้าที่ปกครองและบังคับบัญชากำลังพลที่ศึกษาในต่างประเทศโดยใกล้ชิด ด้วยการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Google Classroom, Google Sheets, LINE, E-mail เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการ อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนทางการศึกษา 
ทางธุรการ สิทธิกำลังพล และงบประมาณ ให้กับข้าราชการและนักเรียนนายร้อยที่ศึกษาอยู่               
ณ ต่างประเทศ และกำกับดูแลให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยทหาร และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาโดยเคร่งครัดเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในห้วงระยะเวลาที่กำหนด 
 ๘. การใช้ประโยชน์จากผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ 
  ๘.๑ กำลังพลซึ่งจบการฝึกอบรม/ศึกษา จากต่างประเทศมาแล้ว ต้องนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น สร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาทางทหาร หน่วย และเหล่าสาย
วิทยาการ หรือหน่วยที่ต้องใช้วิชาความรู้ที่ เรียนมาในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น และให้พิจารณา
หมุนเวียนกำลังพลดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยอื่นๆ ตามแนวทางรับราชการที่เหมาะสมของแต่ละ
บุคคล 
     ๘.๒ ให้เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถขอตัวกำลังพลที่
สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวได้ และให้
หน่วยต้นสังกัดของกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ใช้ประโยชน์ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ
จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยและกำลังพลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำวิสัยทัศน์ องค์ความรู้   
แนวความคดิ ไปขยายผล และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ 
  ๘.๓ หลักการใช้ประโยชน์กำลังพลที่ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างหน่วยยานเกราะ
แบบ Stryker กองทัพบก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ดังนี ้
  ตารางที่ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรม เรียงลำดับตามความเร่งด่วน ๑ – ๔ 

ลำดับ หลักสูตรการฝึกอบรม ณ สหรัฐฯ หมายเหตุ 

๑ Infantry Basic Officer + Stryker Leader + Stryker Master 
Gunnery 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

กับการใช้งานและการปรนนิบัติบำรุงยาน
เกราะแบบ Stryker 

ความเร่งด่วนลำดับ ๑ 

๒ Infantry Basic Officer + Stryker Leader + Stryker Master 
Gunnery + Airborne + Air Assault + Ranger  

๓ Maneuver Captains Career + Stryker Leader  

๔ Stryker Master Gunnery + Stryker Leader  

๕ Infantry Mortar Leader + Stryker Leader  

๖ Logistics Captains Career 

๗ Ordnance Basic Officer + Stryker Maintainer 

๘ Stryker Maintainer 
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 ลำดับ หลักสูตรการฝึกอบรม ณ สหรัฐฯ หมายเหตุ 

๙ Field Artillery Captains Career หลักสูตรของเหล่าสนับสนุนการรบ 

ที่มีความสำคัญ 

ในการเสริมสร้างหน่วย 

ความเร่งด่วนลำดับ ๒ 

๑๐ Field Artillery Basic Officer 

๑๑ Signal Captains Career 

๑๒ Signal Basic Officer 

๑๓ Adjutant General Captains Career 

หลักสูตรของเหล่าสนับสนุนการช่วยรบที่มี
ความสำคัญในการเสริมสร้างหน่วย 

ความเร่งด่วนลำดับ ๓ 

๑๔ AMEDD Basic Officer Leader 

๑๕ International Officer Intel Captains Career 

๑๖ Transportation Officer Basic 

๑๗ Quartermaster Officer Basic 

๑๘ Force Management หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน 

ในระดับกองพลหรือสูงกว่า และ/หรือ
หลักสูตรเพิ่มพูนขีดความสามารถ 

ความเร่งด่วนลำดับ ๔ 

๑๙ US Army CGSOC 

๒๐ US Army War College 

๒๑ Airborne + Ranger + Air Assault 

 

     ๘.๓.๑ แนวทางการขยายผลจากกำลังพลที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการเสริมสร้างหน่วยยานเกราะแบบ Stryker กองทัพบก ที่มิได้สังกัด พล.ร.๑๑ 
             ๘.๓.๑.๑ กำลังพลที่มีแผนปรับย้ายไป พล.ร.๑๑ ให้ พล.ร.๑๑ และหน่วยที่
เกี่ยวข้องให้ความเร่งด่วนในการพิจารณาอัตราและการดำเนินการปรับย้าย รวมถึงให้ กพ.ทบ. สนับสนุน    
กำลังพลทดแทนแก่หน่วยต้นสังกัดที่จัดส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม 
       ๘.๓.๑.๒ กำลังพลที่ไม่มีแผนปรับย้ายไป พล.ร.๑๑ ให้ช่วยราชการ พล.ร.๑๑ 
และ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการตามตารางด้านล่าง พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของ 
พล.ร.๑๑ และ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน เมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้หาก
กำลังพลมีความต้องการปรับย้ายให้ดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๘.๓.๑.๑ 
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ตารางที่ ๒ แนวทางการขยายผลจากกำลังพลที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เสริมสร้างหน่วยยานเกราะแบบ Stryker กองทัพบก ที่มิได้สังกัด พล.ร.๑๑ 

ลำดับ หลักสูตรการฝกึอบรม ณ สหรฐัฯ 
เดือน

ที ่
1 

เดือน
ที ่
2 

เดือน
ที่ 
3 

เดือน
ที ่
4 

เดือน
ที ่
5 

เดือน
ที ่

6 

เดือนที่  
7-24 

๑.  Infantry Basic Officer + Stryker Leader + 
Stryker Master Gunnery 

       

๒.  Infantry Basic Officer + Stryker Leader + 
Stryker Master Gunnery + Airborne + Air 
Assault + Ranger  

       

๓.  Maneuver Captains Career + Stryker 
Leader  

       

๔.  Stryker Master Gunnery + Stryker Leader         
๕.  Infantry Mortar Leader + Stryker Leader         
๖.  Logistics Captains Career        
๗.  Ordnance Basic Officer + Stryker 

Maintainer 
       

๘.  Stryker Maintainer        
๙.  Field Artillery Captains Career        

๑๐.  Field Artillery Basic Officer        
๑๑.  Signal Captains Career        
๑๒.  Signal Basic Officer        
๑๓.  Adjutant General Captains Career        
๑๔.  AMEDD Basic Officer Leader        
๑๕.  International Officer Intel Captains Career        
๑๖.  Transportation Officer Basic        
๑๗.  Quartermaster Officer Basic        
๑๘.  Force Management        
๑๙.  US Army CGSOC        
๒๐.  US Army War College        
๒๑.  Airborne + Ranger + Air Assault        
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     ๘.๓.๒ การขยายผลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก หลังสำเร็จหลักสูตร 
                    ๘.๓.๒.๑ ผู้สำเร็จหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งานและการปรนนิบัติ
บำรุงยานเกราะแบบ Stryker ให้ช่วยราชการ พล.ร.๑๑ เป็นเวลา ๔ เดือน และ รร.หน่วยและเหล่าสาย
วิทยาการ เป็นเวลา ๒ เดือน 
          ๘.๓.๒.๒ ผู้สำเร็จหลักสูตรของเหล่าสนับสนุนการรบที่มีความสำคัญในการ
เสริมสร้างหน่วยที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างหน่วย ให้ช่วยราชการ ณ หน่วย/เหล่าที่สนับสนุนภารกิจ 
พล.ร.๑๑ ตามแผนป้องกันประเทศ เป็นเวลา ๓ เดือน และรร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ เป็นเวลา         
๓ เดือน 
       ๘.๓.๒.๓ ผู้สำเร็จหลักสูตรของเหล่าสนับสนุนการช่วยรบที่มีความสำคัญในการ
เสริมสร้างหน่วย ให้ช่วยราชการ ณ หน่วย/เหล่าที่สนับสนุนภารกิจ พล.ร.๑๑ ตามแผนป้องกันประเทศ 
หน่วย/เหล่าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างหน่วย พล.ร.๑๑ ตามลำดับความเร่งด่วน เป็นเวลา ๒ เดือน และ 
รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ เป็นเวลา ๔ เดือน 
        ๘.๓.๒.๔ ผู้สำเร็จหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานในระดับกองพลหรือสูงกว่า 
และ/หรือหลักสูตรเพิ่มพูนขีดความสามารถ เนื่องจากเป็นหลักสูตรชั้นสูงและมีความเป็นไปได้น้อยที่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งในขั้นต้นได้พิจารณาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยตรงจัด
กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาแนวทางการขยายผลกำลังพลในส่วนดังกล่าว
ร่วมกันต่อไป 
     ๘.๓.๓ การขยายผลในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือนถัดไป หลังสำเร็จหลักสูตร 
       ๘.๓.๓.๑ ให้ พล.ร.๑๑ ขอรับการสนับสนุนกำลังพลในการฝึกร่วม/ผสมกับ
ต่างประเทศได้ทุกงานการฝึก และการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีให้ขอรับการสนับสนุนได้ ๑ งานการฝึก
ต่อป ี
         ๘.๓.๓.๒ ให้ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ขอรับการสนับสนุนได้เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
   ๙. การชดใช้ทุน 
  ๙.๑ กำลังพลที่ส่งไปฝึกอบรมในหลักสูตรทางทหารในต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่สอนหรือถ่ายทอดความรู้ ในสถาบันการศึกษาทางทหาร หรือโรงเรียนหน่วย และเหล่าสายวิทยาการ
ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือเป็นเวลาการชดใช้ทุน 
  ๙.๒ กำลังพลที่ส่งไปศึกษา หรือลาไปศึกษาต่างประเทศ จะต้องกลับมารับราชการ ชดใช้ทุน
กองทัพบกในทุกกรณี โดยไม่มีการไปช่วยราชการนอกหน่วยทุกกรณี หากมีความจำเป็นที่จะต้องไปช่วย
ราชการนอกกองทัพบก หรือไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรอื่นทุกหลักสูตร ไม่ให้นับเป็นเวลาราชการชดใช้ทนุ 



๔๘ 
 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษา 
 ตามที่กองทัพบกได้กำหนดให้ประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรม/การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมและมาตรฐานการศึกษา และพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานทั้งระบบ รวมถึงการใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถานศึกษาและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา จึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

๑. ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบาย 
การฝึกอบรม และการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้ใช้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม” 
ในหลักสูตรทางทหารของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ หน่วยจัดการฝึกอบรมของกองทัพบก
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความต้องการของกองทัพบก รวมทั้งแนวทางการ
ฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารของกองทัพมิตรประเทศ และให้ใช้ “การประกันคุณภาพการศึกษา”  
สำหรับหลักสูตรทางพลเรือนในสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก ซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประเทศ  จัดกลุ่มสถานศึกษาในการการประกันคุณภาพการฝึกอบรมหรือประกัน
คุณภาพการศึกษาดังนี้ 
ตารางที่ ๓ สถานศึกษาและหลักสูตรที่ใช้การประกันคุณภาพการฝึกอบรมหรือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ลำดับ หลักสูตรและสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพ 
การ

ฝึกอบรม 
การศึกษา 

๑. หลักสูตรทางทหารของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ  
หน่วยจัดการฝึกอบรมของกองทัพบก  
(รวม โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ ศูนย์ฝึก/หน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร) 

√  

๒. หลักสูตรทางทหารของสถาบันการศึกษาทางทหาร 
- หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก 
- หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

√  

 
ภภภภภภภภภ 



๔๙ 
 

ลำดับ หลักสูตรและสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพ 
การ

ฝึกอบรม 
การศึกษา 

๓. หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) 
   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (๖ ปี) 
- หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (๔ ปี) 
- หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (5 ป)ี 
  กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ๕ สาขา กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ ๓ 
   สาขา และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ๑ สาขา 

 √ 

๔. หลักสูตรในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
- หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก (๓ ป)ี ปวช. 

 √ 

 

๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษา และ
ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม/การศึกษาและการบริหารจัดการ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการบริหารเพื่อนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
นโยบายการฝึกอบรม/การศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕ และบริบทของสถานศึกษา 

๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยออกเป็น
คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกอบรม/การศึกษาของ
กองทัพบก หรือ กระทรวงกลาโหม หรือกองทัพไทย รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาและสภาวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง 

๔.  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ประกอบด้วย คุณภาพหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพสิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู้ โดยเน้นผลลัพธ์และประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองทัพบก และจัดทำระบบเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ครอบคลุมปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 



๕๐ 
 

 ๕.  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และรายงานให้            
กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก 
 ๖.  กำหนดมาตรการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการจัดการฝึกอบรม/
การศึกษาและการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 
 ๗.  กำกับดูแลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษา ให้เป็นไปตามแผน
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ          
การฝึกอบรม/การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร 
 ๘.  ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพลทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ เห็นความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/
การศึกษา 
           ๙.  ส่งกำลังพล เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง ประกันคุณภาพตามที่กองทัพบกกำหนด 
รวมทั้งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพบก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ๑๐.   ดำเนินการร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารบกในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม และการประเมินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและบริบทของหน่วย 
           ๑๑ .  ดำเนินการบริหารและจัดการฝึกอบรมให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และ          
ความต้องการของกองทัพบกโดยจะมีการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมระดับหลักสูตร และระดับ
สถานศึกษา 
 ๑๒.   ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม/การศึกษาและจัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน และรับการประเมินจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๓.   พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล นำระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/
การศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารบก ไปใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ           
การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของเจ้าหน้าที่ ในการศึกษาวิธีการใช้ระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีความชำนาญ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นหรือนำมาใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๕๑ 
 

 ๑๔.   จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพโดย      
คำนึงถึงหลักเกณฑ์และครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๑๔.๑  นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์และดำเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน     
การสนับสนุนด้าน งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
   ๑๔.๒  กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

   ๑๔.๓  กำหนดวิธีการดำเนินงานที่มีหลักฐาน หรือ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิง           
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การส่งเสริม การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารการจัดการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
      ๑๔.๔ กำหนดบทบาทหน้าที่ ให้บุคลากรทุกคน รวมทั้ งผู้ เข้ารับการอบรม/ศึกษา 
รับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๔.๕ กำหนดการจัดงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๔.๖ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ทำหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลในแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละด้าน ประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และเตรียมรับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ ตลอดจนการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ๑๕. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรม/
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๑๖. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานและบุคคลทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/ศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
วิทยฐานะข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน 
      หลังจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหาร       
ที่ทำหน้าที่สอน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะทำงานข้าราชการทหาร  
ที่ทำหน้าที่สอนและสถานศึกษาได้ร่วมกันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นรูปธรรมและ   
มีครูอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งและได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายเรื่องรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ ให้หน่วยที่มีอัตราวิทยฐานะ 
ดำเนินการ ดังนี้  



๕๒ 
 

  ๑. จัดทำระบบการดำเนินงานวิทยฐานะของสถานศึกษา ประกอบด้วย แผนงาน เป้าหมาย
แนวทางการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินที่ส่งเสริมครูอาจารย์ ให้มีวิทยฐานะรายงาน
ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน 
(คทส.ทบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

 ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินมาตรฐานความรู้และการปฏิบัติงานเพ่ือให้           
ครู อาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะแล้วรักษามาตรฐานคุณธรรรมจริยธรรม มาตรฐานความรู้ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยมุ่งเน้นรักษามาตรฐานและ    
การพัฒนาตนเองให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 ๓. ผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นคณะทำงานคณะกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน                
(คทส.ทบ.) เข้าร่วมประชุม คทส.ทบ. ที่จัดโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก ปีละ ๔ ครั้ง  
           ๔. คณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา ดำเนินการตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การ
พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับตำแหน่งประเภทวิทยฐานะและการกำหนดวิทยฐานะ การจัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของข้าราชการทหาร 
ที่ทำหน้าที่สอนให้ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ หรือคัดลอกผลงานวิชาการ โดยปราศจากการอ้างอิงตาม
หลักวิชาการที่ถูกต้อง 
           ๕. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะภายในสถานศึกษาก่อนส่งขอรับการ
ประเมินให้มีวิทยฐานะมายังกรมยุทธศึกษาทหารบก และให้ผู้ขอรับการประเมินเตรียมกับการตรวจสอบ
ข้อมูลและสัมภาษณ์ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเพื่อดำเนินการประเมินตาม    
หลักเกณ์และวิธีการต่อไป  
           ๖. กำกับดูแลให้ครูอาจารย์ที่อยู่ในตำแหน่งทำหน้าที่สอนปฏิบัติหน้าที่ และบริหารจัดการให้  
ผู้ที่ทำหน้าที่สอนบรรจุลงในตำแหน่งครูอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ  
           ๗. ส่งเสริมพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนเกิดผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมที่นำไปขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ
และขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 
           ๘. จัดทำฐานข้อมูลครูอาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานภาระงานเพื่อใช้ในการบริหารและ
พัฒนาครูอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยส่งข้อมูลให้กรมยุทธศึกษาทหารบกตามวงรอบการส่งข้อมูล  

 ๙. ส่งกำลังพล/คณะทำงาน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง วิทยฐานะตามที่ ทบ. กำหนด   
 ๑๐. รายงานผลการดำเนินงานวิทยฐานะของสถานศึกษาเสนอต่อ คทส.ทบ. ทุกสิ้นปีงบประมาณ 



๕๓ 
 

 ๑๑. กำกับดูแลการขอมีวิทยฐานะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ให้มีมาตรฐาน ความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้สอน จึงต้องเน้นการดำเนินการให้มีคุณภาพ มากกว่าการเน้น ปริมาณ รวมถึง
การกำหนดมาตรการป้องกันและลงโทษผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
อันเชื่อได้ว่า เป็นผู้ที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต      
เมื่อกระทำผิดวินัยทหารมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน  
           ๑๒. พัฒนาครูอาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และให้ครูอาจารย์เตรียม                     
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานความรู้ ครูอาจารย์สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
แล้ว ผู้ที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานความรู้ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอาจารย์ จากกรมยุทธศึกษาทหารบก
ตามสมรรถนะครูอาจารย์ที่ กองทัพบกกำหนด  
การส่งเสริมบำรุงความรู้ 

  ๑. การส่งเสริมการศึกษา 
     ให้หน่วยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถของกำลังพลทุกระดับ      
ทั้งความรู้ทางวิชาการทหาร ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ทางวิชาการทั่วไป รวมทั้ง
ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ให้ ได้รับการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก                
ซึ่งกระทรวงกลาโหม และกองทัพบกได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
     ๑.๑ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
   ๑.๒ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก กับสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ทั้งทหารประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร     
กองประจำการ รวมทั้งครอบครัว เข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ๑.๓ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร 
โดยให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จัดการศึกษาให้กับทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือต่ำกว่า เมื่อปลดประจำการควรได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นอีกสองระดับ   
ในระหว่างรับราชการอยู่ในกองประจำการ 
  ๒. การส่งเสริมวิชาชีพ 
   ๒.๑ ให้ หน่ วยดำเนิ นการส่ งเสริมวิชาชีพให้ กั บทหารกองประจำการให้ ได้ รับ                  
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยให้พลทหารฝึกวิชาชีพทำตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการ (ตั้งแต่ทหารใหม่) 



๕๔ 
 

เพื่อให้มีเวลาพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ นำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้สำรวจความถนัดใน
วิชาชีพเดิมก่อนเข้าประจำการ เพื่อพัฒนาต่อยอด ยกระดับความชำนาญ ฝีมือในสาขาอาชีพ  หลังจาก
ปลดประจำการแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว โดยให้
หน่วยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดการฝึกอบรม เช่น สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือขอรับ
การสนับสนุนฯ จากสถาบันการอาชีวศึกษา และสำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษา        
ตามอัธยาศัย อำเภอ หรือจังหวัด เป็นต้น 
             ๒.๒ กำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับที่จะให้ทหารได้ใช้เป็นอาชีพได้จริง เมื่อปลดจาก      
กองประจำการ โดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้ที่จะ   
เข้ารับการฝึก สิ่งอำนวยความสะดวกที่มี และอาชีพก่อนเข้ารับราชการ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทำ       
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการแนะแนวอาชีพ และการจัดหางานนัดพบแรงงาน          
เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ โดยเชิญนายจ้างหรือผู้ประกอบการมารับสมัครงาน  
ในพื้นที่จัดงาน ดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม และ กันยายน ของทุกปี  โดยในส่วนของทหาร              
กองประจำการ ที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้หน่วยทหารแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน
กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดโดยตรง 

  ๒.๓ โครงการโรงเรียนในโรงงาน เป็นความร่วมมือกับบริษัทสมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด 
เป็นผู้บริหารทางการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการศึกษาต่อ
และส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและ
ยกระดับการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ และเพื่อสร้างโอกาสที่ดีกับชีวิตหลังปลดประจำการแล้ว 

 ๓. ห้องสมุดและศูนย์การศึกษา  
     ๓.๑ ให้หน่วยพัฒนาห้องสมุดที่กองทัพบกจัดตั้งขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดทหาร          

และให้ใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้กำลังพลเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม/การศึกษา และรองรับ
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางทหาร โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการที่ปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Individual Study)  

  ๓.๒ ให้หน่วยพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาของกองทัพบกที่ได้รับการอนุมัติให้
จัดตั้งขึ้นในส่วนกลางส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาของกองทัพบก และให้เป็นกลไก
หลักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกองทัพบกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาของกำลังพล
ทุกระดับให้สูงขึ้น ทั้งความรู้ทางการทหารและความรู้ทางวิชาการทั่วไป รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวของ
กำลังพลกองทัพบก ให้ได้รับการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากองทัพบกให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 
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ด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 
นโยบายท่ัวไปด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 
๑. ด้านครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 

 ๑.๑ การบรรจุ/ปรับย้าย  
 - บรรจุ/ปรับย้ายกำลังพลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางด้านภาษาต่างๆ และทางด้าน
การศึกษา เข้ามารับราชการในสถานศึกษา เช่น ผู้สำเร็จหลักสูตรด้านภาษา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรและการสอน เป็นต้น และ/หรือ
กำลังพลที่ ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ หรือบุคลากรทางการฝึกอบรมที่อยู่ใน
สถานศึกษา หรือจากหน่วยงานบริหารการศึกษาโดยตรงมาก่อน ตามนโยบายการฝึกอบรมและ
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - บรรจุ/ปรับย้ายกำลังพลที่มีคุณวุฒิ/สมรรถนะด้านภาษา ลงตำแหน่งอาจารย์โดยตรง 
เพื่อให้สามารถดำเนินการขอวิทยฐานะตามนโยบาย/อนุมัติหลักการของ ทบ. และตรงกับงานด้าน    
การสอนจริง 
 - ปรับ อฉก. ของสถานศึกษา โดยเพิ่มหน้าที่ของบุคลากรหรือปรับชื่อตำแหน่ง ให้มีหน้าที่
ในการสอน การกำกับหลักสูตร การปกครอง การสอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา และสามารถหมุนเวียนตามแนวทางรับราชการภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อขยายผลจัดทำวิทยฐานะตามนโยบายของ ทบ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑.๒ การพัฒนา 
 - ให้ความสำคัญเร่งด่วนเป็นลำดับแรก กับการคัดเลือกและจัดส่งครู/อาจารย์ ผู้ช่วยครู/
อาจารย์ และบุคลากรด้านภาษาทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรด้านภาษาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา/สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ตามแผนการใช้ประโยชน์ในภารกิจโดยตรงของหน่วย รวมทั้งกำหนดพันธสัญญาและกำกับดูแลให้
กลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  - ผลิตครูอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษทางทหาร โดยนำร่องจัดส่งครูอาจารย์ภาษาอังกฤษ 
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารของมิตรประเทศ (ที่ใช้ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้สถานศึกษา           
มีครูอาจารย์ภาษาอังกฤษทางทหารในอัตรา เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       
ทางทหารในหลักสูตรต่างๆ 
  - เตรียมการและดำเนินการจัดส่งครูอาจารย์ด้านภาษา เข้ากับการฝึกอบรมด้านภาษาของ    
มิตรประเทศเพื่อนำมาขยายผลในการจัดทำหลักสูตร และเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับความร่วมมือทาง
ทหารต่อไป  
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 ๑.๓ แนวทางรับราชการ 
 - ให้มีการหมุนเวียน (rotation) ตำแหน่งภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางด้านภาษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องการสอน การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การบริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษา (ในด้านต่างๆ) ไดอ้ย่างครบถ้วน หรือมีการเข้ารับการฝึกอบรม
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการจำเป็นในตำแหน่ง/ภารกิจของหน่วยโดยตรง  
 - ให้มีแนวทางรับราชการสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา         
ในสถานศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษา สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป 
๒. ด้านหลักสูตรภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 
 - ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักด้านภาษาของผู้สำเร็จการฝึกอบรม        
ออกจากหลักสูตร ตามความมุ่งหมายหลักของหลักสูตร รวมทั้งให้เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองทั้ง       
ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. รวมทั้งให้หน่วยต้นสังกัดมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการปลูกฝังด้านจิตพิสัย อุดมการณ์ และด้านพฤติกรรมอื่น ในระหว่างเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 - ให้มีการทบทวนความมุ่ งหมายของหลักสูตรและองค์ประกอบอื่น ๆ ด้านภาษา        
อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมจาก stakeholder อย่างเป็นระบบ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ทั้งในระดับหน่วยและระดับบุคคล  
 - ให้มีการจัดทำหลักสูตร และเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาของมิตรประเทศที่จำเป็น         
ต่อการสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ตามนโยบายการปฏิบัติงานของ     
ผบ.ทบ.  
๓. ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การคัดเลือก 
 - ให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการคัดเลือกและจัดส่ง    
กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยสามารถนำองค์ความรู้ด้านภาษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 - หน่วยต้องมีแผน/โครงการใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถคัดเลือกกำลังพลที่มีความพร้อมในทุกมิติทั้งพื้นฐานความรู้ และความพร้อม
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ทางด้านจิตพิสัย มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจด้านภาษา   
ของหน่วยหลังสำเร็จการฝึกอบรม 
 - ให้หน่วยคัดเลือกกำลังพลท่ีผ่านการฝึกอบรมในระบบ Unit School ภาษาประเทศ   
เพื่อนบ้านและภาษาท้องถิ่นของหน่วย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาของ ยศ.ทบ. ยกระดับเป็น  
ครูภาษารองรับระบบ Unit School ของหน่วย โดยสามารถต่อยอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองระบบเป็นกระบวนการได้อย่างต่อเน่ือง 
 - ให้หน่วยต้นสังกัดต้องสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในระหว่าง
การฝึกอบรม และรวมทั้งหลังสำเร็จการฝึกอบรม เพื่อให้กำลังพลที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม และมี
ความตั้งใจระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  
 ๓.๒ การเตรียมการก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 - ให้มีการศึกษาบทเรียนพื้นฐานด้านภาษา เบ้ืองต้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 - ให้มีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพ่ือวัดความรู้เบ้ืองต้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓.๓ การดำเนินการระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
และให้ความร่วมมือ ในการจัดการเรียน การสอน ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมด้านภาษา
เสริมหลักสูตรต่างๆ 
 ๓.๔ การใช้ประโยชน์หลังสำเร็จการฝึกอบรม ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานผลการนำความรู้
ทางภาษาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ กิจกรรม รวมทั้งการนำความรู้ไปเป็นครูผู้สอนขยายผลการเรียนรู้ที่
หน่วยได้ ตลอดจนสามารถสนับสนุนภารกิจที่หน่วยอื่นร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงให้กับ ทบ. 
๔. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 

 - ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ทั้ง
ระบบผ่าน application ต่างๆ ได้แก่ Zoom Cloud Meetings, Google Classroom, Line Meeting, 
Moodle  และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก Wordpress เป็นต้น รวมถึงปรับใช้ระบบการ
จัดการเรียนการสอน  แบบ Blended หรือ Onsite เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดฯ คลี่คลายลง 
 - จัดการเรียนการสอนด้านภาษาแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการ 
จัดการ เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยความร่วมมือจากหน่วย     
ต้นสังกัดมี  ส่วนร่วมในการควบคุมและกำกับดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 - เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายก ลุ่ม 
ผ่านส่ือการสอนท่ีน่าสนใจโดยนำส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เสียง ส่ือมัลติมิเดียด้านภาษาต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 



๕๘ 
 

 - พัฒนาให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติิ
ทางด้านภาษา เช่น การจัดทำโครงงานผลิตสื่อวีดิทัศน์ การบันทึกคลิปวิดีโอการสนทนาต่าง ๆ เป็นต้น 
 - เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใช้ภาษา จากการจำลองสถานการณ์จากภารกิจของหน่วยในแต่ละ
พ้ืนที่ให้เสมือนจริง โดยถือเป็นการซักซ้อมการใช้ภาษาในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยในระหว่างการ
ฝึกอบรมอีกทางหนึ่ง 
 - ให้ผู้เรียนได้ฝึกมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษาโดยการ แนะนำจากครู/อาจารย์ ตามหลักการทางด้านภาษา 
๕. ด้านการสนับสนุนการจัดการสอบด้านภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 

 - ให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการสอบ/หน่วยต้นสังกัดของผู้เข้าสอบ จัดเตรียมความ
พร้อมของ hardware, internet จัดกรรมการคุมสอบและสนับสนุนการสอบตามที่ได้รับการประสาน 
เพื่อรองรับระบบการสอบ e-Test ของ ยศ.ทบ. ในอนาคตอย่างเป็นระบบ 
 - ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อม ปรับปรุง hardware software และ
ระบบ internet ของหน่วย เพ่ือรองรับระบบการสอบ e-Test ของ ยศ.ทบ. เพ่ือให้ง่ายต่อการจัด      
การสอบ รวมท้ังเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการการประสานและทันต่อการนำผลการสอบไปใช้ประโยชน์ 
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการฝึกอบรม 

 - พัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม ท้ังในห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา  
เพ่ือให้การนำส่ือท่ีจะจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และหลากหลาย และเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ใน
ทุกช่องทาง และศึกษาค้นคว้าจาก social media ด้วยตนเอง 
 - ให้ความเร่งด่วนกับการบรรจุหรือเพิ่มอัตราบุคลากรทางการศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตซ่ึงจะทำให้ระบบการเรียนการสอนทันสมัย 
และมีความหลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนได้ครอบคลุมมากท่ีสุด   
๗. ด้านการสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และงบประมาณ 

 - มีการพัฒนาตำราให้มีความทันสมัยในรูปแบบของตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน ผ่านระบบ E-learning 
 - สร้ างแรงจู งใจ ให้ ผู้ มีความ รู้ความสามารถ เกิดการแข่งขัน ในการผลิต ส่ือ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ ในการนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้จริง  
 - เสริมสร้างและสนับสนุนให้กำลังพลของสถานศึกษาผลิต ส่ือ ตำรา ใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ตรง ตามภารกิจของหน่วย แทนการนำตำราจากภายนอกซ่ึงอาจไม่ตรงตามภารกิจของหน่วย 
อย่างแท้จริง 
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 - ดำรงความริเริ่มให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริบทการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายจากการเช่า/ซื้อ application ค่าบริการ internet หรือการ update software เป็นต้น 
๘. ด้านวิทยฐานะ 

 - ปรับปรุง อฉก. ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย/อนุมัติหลักการเกี่ยวกับ       
การจัดทำวิทยฐานะ โดยให้เพ่ิมหน้าที่งานด้านการสอน การกำกับหลักสูตร การสอบ หรือปรับ         
ชื่อตำแหน่งให้กับตำแหน่งของบุคลากรทางการฝึกอบรม เพื่อการหมุนเวียนปรับย้ายตามแนวทาง      
รับราชการ โดยไม่สูญเสียโอกาสที่จะได้รับวิทยฐานะ 
 - สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการจัดทำวิทยฐานะทั้งในระดับกำลังพลเป็นบุคคล และ
ระดับหน่วย 
๙. ด้านการวิจัยพัฒนา/นวัตกรรมทางการฝึกอบรมด้านภาษา 

 - สร้างแรงจูงใจที่ เป็ นรูปธรรมให้ กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางด้ านภาษา
ไดผ้ลิตผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือนำมาใช้ในการจัดเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้นำผลงานวิจัยทางการศึกษาของสถานศึกษาของ ทบ. มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรายงานผลให้ ทบ. ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
๑๐. ด้านบรรยากาศในการทำงาน 

 - ให้สถานศึกษาได้มีทรัพยากรทางการบริหารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในฐานะของสถานศึกษาอย่างแท้จริง และขยายผลไปสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
กับทั้ง ครูอาจารย์ ผู้เรียน และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
 - สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และความร่วมมือร่วมกันทำงานเป็นทีมใน
ทุกมิต ิ
๑๑. ด้านภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา/ห้องเรียน ให้เกิดแรงกระตุ้น/

แรงจูงใจในการเรียนรวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. 
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นโยบายเฉพาะด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 
๑. ให้สถานศึกษาของ ทบ. จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร โดยยึดถือแนวทาง
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ทบ. (ตามหนังสือ สกศ.
ยศ.ทบ. ที่  กห ๐๔๖๑.๙/๒๐๔๕ ลง ๒๗ ก.ย.๖๐) และให้ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน         
ตามขอบเขต/ทักษะ (สมรรถนะ) ด้านภาษาอังกฤษฯ ซึ่งได้กำหนดกรอบการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับ/ประเภทหลักสูตร/ชั้นยศ โดยเน้นให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสาร (English for 
Communication) และใช้ข้อสอบ ARELT (Army English Language Test) ที่ได้มาจาก MOU ร่วมกัน
ระหว่าง ทบ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล ทบ. เป็นการเฉพาะ หรือใช้ข้อสอบอื่น ๆ ตามที่  ยศ.ทบ. กำหนด          
เพื่อการวัดระดับมาตรฐาน และวัดการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยกำหนดการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ เกณฑ์มาตรฐานสำหรับ pre/post test ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
        ๑.๑.๑ หลักสูตรการผลิต : ให้ใช้ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน และทักษะด้านภาษา
เทียบเท่าหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ โดยเน้นภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเป็นสำคัญ 
         ๑.๑.๑.๑ ระดบัปริญญาตร ี(รร.จปร., วพม., และ วพบ.)  เกณฑ์ ๕๐%  
     ๑.๑.๑.๒ ระดบัต่ำกวา่ปริญญาตรี (รร.นส.ทบ.และ รร.ดย.ทบ.)  เกณฑ์ ๔๐%  
    ๑.๑.๒ หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ : ใช้ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนและทักษะ
ด้านภาษาตามแนวทางการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษฯ 
      ๑.๑.๒.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เกณฑ์ ๕๐%  
             ๑.๑.๒.๒ ชั้นนายร้อย เกณฑ์ ๕๐%  
             ๑.๑.๒.๓ ชั้นนายพัน เกณฑ์ ๕๕%  
    ๑.๑.๓ หลักสูตรหลักประจำ : ใช้ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนและทักษะด้านภาษาตาม    
แนวทางการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษฯ 
             ๑.๑.๓.๑ รร.สธ.ทบ. เกณฑ์ ๖๐% 
             ๑.๑.๓.๒ วทบ. เกณฑ์ ๖๐%  
    ๑.๑.๔ หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ : ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์มาตรฐาน
เทียบเท่าตามหลักสูตรดังนี้ 
             ๑.๑.๔.๑ หลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้เทียบเคียงชั้นยศของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ในหลักสูตรตามข้อ ๑.๑.๒ - ๑.๑.๓ 
             ๑.๑.๔.๒ หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ให้เทียบเคียงหลักสูตรในข้อ ๑.๑.๑.๒     
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   ๑.๒ จัดทำแผนการใช้ข้อสอบและมาตรการควบคุม/รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานขอรับ
ข้อสอบที่ ยศ.ทบ.กำหนด และลงนามในพันธสัญญา ข้อผูกพัน/เงื่อนไข/มาตรฐานในการใช้งานข้อสอบ 
เพื่อใช้สำหรับการทดสอบวัดระดับตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อ ๑.๑ หรือเพื่อประกอบการคัดเลือก    
กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งระบบ onsite หรือริเริ่มทดสอบด้วยระบบ online ของหน่วยที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัย (กรณีที่พบว่าปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติจนทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อสอบ/   
ทางราชการ ให้มีการสอบสวนรายงาน ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา (ผ่าน ยศ.ทบ.)) ทั้งนี้ ยศ.ทบ. จะ
สุ่ม retest เพื่อตรวจสอบมาตรฐานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
   ๑.๓ จัดให้มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษตามขอบเขต ทักษะ/สมรรถนะที่กำหนดตามแนวทาง
ดังกล่าว เพิ่มเติมจากชั่วโมงสอนหรือสอดแทรกลงในกิจกรรมอื่น ๆ ของหลักสูตร เช่น การรวมพล    
การฝึก หรือกิจกรรมในวิชาอื่น ๆ เป็นต้น โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
   ๑.๔ ขอรับการสนับสนุน/ขอตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารจากต่างประเทศ         
มาใช้ประโยชน์ตามนโยบายและอนุมัติหลักการใช้ประโยชน์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศ      
ของ ทบ. ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งในกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษทางทหาร(เฉพาะทาง) ของแต่ละ
เหล่า/หน่วย อีกทั้งยังสามารถปรับการเรียนการสอนในรูปแบบ ๒ ภาษา (Bilingual) ได้อีกด้วย  
๒. ให้ นขต.ทบ./หน่วยต้นสังกัด ในฐานะ stakeholder และหน่วยรับประโยชน์ มีส่วนร่วมในการ
ควบคุม กำกับดูแล การเข้ารับการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกำลังพลในสังกัด ตามนโยบาย
การปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. รวมทั้งนโยบายการฝึกอบรมและศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ขั้นก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างและหลังสำเร็จการฝึกอบรม โดยจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยตนเอง 
หรือจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย Unit School หรือใช้ model ห้องปฏิบัติการทางภาษา    
พัฒนากำลังพลของ ทภ.๔ รวมทั้ งให้สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างประกอบ            
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ตามแนวทางดังนี้ 
  - แต่งตั้งนายทหารควบคุม กำกับดูแล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง  ๆ
อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นการฝึกอบรม และขั้นการใช้ประโยชน์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยให้มี
การรายงานและประสานการปฏิบัติกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  - ให้ความเร่งด่วนกับการสนับสนุนกำลังพลที่สำเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศในภารกิจการสอน
ถ่ายทอดความรู้หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการฝึกอบรมตามที่สถานศึกษาขอรับ            
การสนับสนุน และให้รายงานการใช้ประโยชน์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมให้ ทบ. ทราบผ่าน ยศ.ทบ. 
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  - เปิดการฝึกอบรม unit school ในด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษา
ท้องถิ่น ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยขยายผลจากกำลังพลที่สำเร็จการฝึกอบรมจาก
ต่างประเทศ กำลังพลที่สำเร็จการฝึกอบรมจาก ศภษ.ยศ.ทบ. รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
อื่นๆ ในพื้นที ่
  - จัดให้มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน
และในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของ    
กำลังพล เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ด้านภาษาประจำวัน การใช้ภาษาในการประชุม ตลอดจนการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบการปฏิบัติงานประจำวันเป็นต้น 
  - กำหนดให้ใช้ผลการภาษา/ผลการปฏิบัติงานด้านภาษา ประกอบการพิจารณาด้านการจัดการ
กำลังพล ได้แก่ การสอบเลื่อนฐานะ การพิจารณาอื่นๆ ร่วมกับปัจจัยการประเมินค่าอื่นๆ รวมทั้งการ
คัดเลือกและจัดส่งกำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมตามโควตาใน รร.หน่วยและสายวิทยาการของ ทบ.  
  - ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับ รร.หน่วยและสายวิทยาการ ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ด้านภาษา ในฐานะ stakeholder หลัก ตามที่ได้รับการประสาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับ feedback ให้กับ รร.หน่วยและสาย
วิทยาการอย่างเป็นระบบต่อไป 
๓. ให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการจัดการทดสอบด้านภาษาสำหรับภารกิจต่าง ๆ  รวมทั้งหน่วย
ต้นสังกัดของผู้เข้าสอบ รับผิดชอบเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมสำหรับ
การจัดการสอบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  E-Test ของ ยศ.ทบ. บรรลุประสิทธิผลตามนโยบาย             
การปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ฯ นโยบายการฝึกอบรมและศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการที่จะต้องนำผลการสอบไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ รวมทั้งความเสียหายต่อ
ฐานข้อมูลข้อสอบที่จัดหาโดยใช้งบประมาณของ ทบ.  โดยเตรียมการและดำเนินการทั้งปวงตามที่
กรรมการ ยศ.ทบ.กำหนด (รวมทั้งรับผิดชอบต่อการเตรียมการ/ดำเนินการของผู้เข้าสอบ/หน่วยต้น
สังกัดของผู้เข้าสอบ) โดยขอให้ทุกส่วนรับทราบ เตรียมการและรับผิดชอบดำเนินการตามข้อกำหนด
สำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test  

ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test 
สำหรับผูเ้ข้าสอบ หน่วยต้นสังกัด และหน่วยขอรับการสนับสนุนการสอบ 

 เพื่อให้การจัดการสอบ e-Test ของ ยศ.ทบ. บรรลุประสิทธิผลตาม นโยบายการปฏิบัติงานของ 
ผบ.ทบ. ฯ, นโยบายการฝึกอบรมและศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕, ข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙   
แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการที่นำผล
การสอบไปใช้ประโยชน์รวมทั้งความเสียหายต่อฐานข้อมูลข้อสอบที่จัดหาโดยใช้งบประมาณของ ทบ.  



๖๓ 
 

จึงขอให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการสอบรับผิดชอบในการเตรียมการและดำเนินการทั้งปวงตามที่
กรรมการ ยศ.ทบ.กำหนด (รวมทั้งรับผิดชอบต่อการเตรียมการ/ดำเนินการของผู้เข้าสอบ/หน่วยต้น
สังกัดของผู้เข้าสอบ) โดยขอให้ทุกส่วนรับทราบ เตรียมการ และรับผิดชอบดำเนินการตามข้อกำหนด ฯ 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการสอบหรือหน่วยต้นสังกัด แต่งตั้ง/กำหนดอำนาจหน้าที่

นายทหาร/กรรมการคุมสอบ (ชั้นยศ/ตำแหน่งสูงกว่าผู้เข้าสอบ) โดยออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ กำหนด

หน้าที่/ความรับผิดชอบ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนเสร็จสิ้นภารกิจการสอบ 

๒. การเตรียมการของหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการสอบ หรือหน่วยต้นสังกัดของผู้เข้าสอบ (แล้วแต่

กรณี) 

๒.๑ จัดสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ รวมถึงกำหนดการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ ให้
เป็นไปตามข้อกำหนด ฯ, มาตรการของ ศบค. คำสั่ง, ประกาศ/คำสั่งหน่วยงานทางการปกครอง/
คณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพื้นที่จังหวัด (ฉบับล่าสุด) โดยเคร่งครัด 

๒.๒ จัดให้มี computer, tablet (มีกล้องหน้าและพร้อมใช้งานระบบ ZOOM, WORDPRESS) 
พร้อมหูฟังสำหรับผู้เข้าสอบ (หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของผู้เข้าสอบให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบว่ามี
ระบบ software รองรับ มีความปลอดภัย โดยต้อง uninstall software ประเภท remote/viewer ให้
มีความพร้อมสำหรับการสอบล่วงหน้าก่อน วัน ว.-๑) หากพบว่ามีอยู่ในเครื่องภายหลังการสอบถือว่ามี
เจตนาทุจริตการสอบ/สร้างความเสียหายต่อทางราชการ 

๒.๓ จัดให้มีกล้องคุมสอบ (กล้อง online หรือกล้องจาก computer/tablet/โทรศัพท์           
ที่สามารถใช้งาน online ผ่านระบบ ZOOM ทั้งภาพและเสียงที่พร้อมรับการควบคุม/สั่งการโดย
กรรมการของ ยศ.ทบ.) โดยตั้งมุมกล้องให้สามารถมองเห็นพฤติกรรมบนโต๊ะผู้เข้าสอบและเห็นจอภาพ
ของผู้เข้าสอบ(อย่างชัดเจนทั้งภาพและเสียง) หากหน่วยปฏิบัติแบบรวมการต้องมีจำนวนกล้องคุมสอบ
เพิ่มโดยให้มุมกล้องครอบคลุมทั่วถึงผู้เข้าสอบทั้งหมด รวมทั้งให้เห็นการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบใน
ภาพรวมด้วย 

๒.๔ จัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เพียงพอ (หากมีข้อจำกัดอนุญาตให้ใช้
อินเตอร์เนตจากโทรศัพท์ส่วนตัวของผู้เข้าสอบ) ตั้งแต่ขั้นของการซักซ้อมภายในของหน่วย ขั้นการตรวจ
ความพร้อมโดย ยศ.ทบ. และขั้นการสอบ 

๒.๕ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับการใช้งาน ZOOM ใน function ที่
จำเป็นต่อการใช้งานในห้องสอบประกอบด้วย chat (เพื่อการสื่อสารกับกรรมการ ยศ.ทบ., รับ link 
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ข้อสอบ), share screen (เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส), การเปิดกล้อง การเปิด/ปิดเสียง เป็นต้น และให้
ใช้ Google Chrome สำหรบัการสอบเท่านั้น (ห้ามใช้งาน Browser อื่นๆ) 

๒.๖ ให้ผู้เข้าสอบศึกษาข้อกำหนดฯ โดยละเอียด และหน่วยต้องแจ้งให้ผู้เข้าสอบสมัครใจยืนยัน
การยินยอม/ยอมรับในตามข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทุกประการ จึงจะอนุญาตให้เข้ารับการสอบใน
ขั้นต่อไปได้ (ดังนั้นการที่ผู้เข้าสอบได้สมัครใจเข้ารับสอบในขั้นต่อไปถือว่าได้ศึกษาข้อกำหนดมาเป็น
อย่างดี และได้ยอมรับผลทางกฎหมายทั้งสิ้นโดยดุษฎี) 
๓. การส่งฐานข้อมูลผู้ เข้าสอบ ประกอบด้วย “ลำดับเลขที่สอบ-ยศ-ชื่อ-สกุล-หน่วยต้นสังกัด-  

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่-e-mail หมายเลขประจำตัวราชการ (๑๐ หลัก) พร้อมภาพบัตรประจำตัว 

(ลบหมายเลขประชาชน ๑๓ หลักออก)” ลงในฐานข้อมูล excel  

- ให้หน่วยขอรับการสนับสนุนการสอบรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าสอบ/หน่วยต้นสังกัด ส่งให้     
ยศ.ทบ.(ศภษ.ฯ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (โดยถือว่ากรรมการ/ผบ.หน่วย/หน่วยขอรับการ
สนับสนุนการสอบ รับผิดชอบ/ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงอัตลักษณ์ของบุคคล) เพื่อการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบตามขั้นตอนต่าง ๆ  และตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลในขั้นตอนตา่ง ๆ  
หากเกิดความเสียหายต่อทางราชการให้สอบสวนรายงานตามสายบังคับบัญชา 
๔. การตรวจสอบความพร้อมของการเตรียมการ/ซักซ้อมการปฏิบัติของหน่วย 

- วัน ว.-๑, เวลา ๑๐๐๐ ให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการสอบหรือหน่วยต้นสังกัด พร้อมรับ
การตรวจสอบความพร้อมของเตรียมการ/ซักซ้อมของหน่วย (โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๑-๓ ครบถ้วนแล้ว
เท่านั้น) หากผลการตรวจสอบฯ ยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อทางราชการและฐานข้อมูลข้อสอบ 
รวมเสี่ยงต่อการป้องกันโรค ฯ กรรมการ ยศ.ทบ. มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยให้ยุติกำหนดการจัดการสอบ
ในทันที โดยให้เลื่อนกำหนดการสอบออกไปจนกว่าผู้เข้าสอบ/หน่วยต้นสังกัด/หน่วยขอรับการสนับสนุน
จะมีความพร้อมและแจ้งให้เข้าตรวจสอบซ้ำ หากพบความบกพร่องโดยเจตนาหรือจงใจไม่เตรียมการ
ปฏิบัติหรือประมาทเลินเล่อ ให้หน่วยสอบสวนและรายงานให้ ทบ. ทราบ ตามสายบังคับบัญชาถึง  
นขต.ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) 
๕. การตรวจสอบความพร้อม (ขั้นสุดท้าย) 

๕.๑ วัน ว., เวลา น.-๔๕ นาที กรรมการคุมสอบของหน่วยตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสอบ
ไม่ให้ผู้เข้าสอบนำ เอกสาร ปากกา ดินสอ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท (เว้นอุปกรณ์ที่ใช้สอบ
ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๔) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (บนโต๊ะผู้เข้าสอบมีได้เพียง mouse และแผ่นรอง
เท่านั้น) หากจัดสอบแบบรวมการต้องจัดใหผู้้เข้าสอบเข้าที่นั่งแบบสุ่ม (random)  
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๕.๒ รายงานยอดผู้เข้าสอบ/ผู้ขาดสอบ (พร้อมทั้งหมุนกล้องให้เห็นห้องสอบตามการนับยอด) 
เพื่อป้องกันบุคคลอื่นใช้รหัส login เข้าระบบ 

๕.๓ เวลา น.-๓๐ นาที ผู้เข้าสอบและกรรมการพร้อมปฏิบัติ โดยทุกส่วนอยู่ในการควบคุม/สั่ง
การของกรรมการ ยศ.ทบ. ผ่านระบบ ZOOM (ผ่านระบบ ZOOM ผู้เข้าสอบ, ZOOM กล้องคุม) เสมือน
ที่ได้ตรวจสอบความพร้อมในข้อ ๔ 
            - ให้ผู้เข้าสอบ เปลี่ยนชื่อใน ZOOM เป็น “ลำดับเลขที่ผู้เข้าสอบ - ยศ – ชื่อ – นามสกุล – 
หน่วยต้นสังกัด” 
      - กรรมการ ยศ.ทบ. ส่ง link เพื่อทำการทดสอบเสียงจาก demo เป็นครั้งสุดท้าย โดยให้ผู้
เข้าสอบใช้ Google Chrome สำหรับการสอบเท่านั้น (ห้ามใช้งาน Browser อื่นๆ) 
            - ห้ามผู้เข้าสอบจับภาพหน้าจอ/ถ่ายภาพหน้าจอในทุกกรณี หากตรวจพบความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตอันเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้กรรมการ ยศ.ทบ. มีอำนาจวินิจฉัยยุติ/ยกเลิก/เลื่อนการ
สอบในทันที  
๖. การสอบ 

๖.๑ ให้ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบของหน่วยอยู่ในการควบคุม/สั่งการของกรรมการ      
ยศ.ทบ. โดยมีการคุมสอบ ๒ ระบบคือ ระบบการคุมสอบ/ตรวจสอบผ่านระบบ ZOOM  (จากกล้องใน
เครื่องผู้เข้าสอบ, กล้องคุมสอบ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลตลอดห้วงการสอบเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง) 
และระบบตรวจสอบด้วยสายตาโดยกรรมการของหน่วย 

๖.๒ กรรมการ ยศ.ทบ. ตรวจสอบ/แจ้งเตือน โดยห้ามผู้เข้าสอบใช้ draft paper, dictionary, 
online Sources และให้ปิด window/application ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบทุกชนิด รวมทั้งห้าม
ถ่ายภาพหรือคัดลอกข้อสอบ รวมทั้งให้ผู้อื่นสอบแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี (ถ้าตรวจพบถือว่า
ทุจริตอันจะอ้างว่าไม่รู้/ไม่เจตนา ไม่ได้) 

๖.๓ เวลา น.-๕ นาที กรรมการ ยศ.ทบ. ทบทวนการ log-in และการกรอกข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ
ทราบอีกครั้งเพื่อประกันความผิดพลาดสำหรับการ Log-in                                                                                                

๖.๔ ให้ผู้เข้าสอบกรอก ลำดับเลขที่ผู้เข้าสอบ - ยศ - ช่ือ – สกุล - สังกัด หรือกรอกข้อมูลอื่น ๆ 
ตามที่กรรมการ ยศ.ทบ. กำหนดและสั่งการในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตด้วยวิธีการ
ต่างๆ  
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๖.๕ เมื่อผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกนายนั่งกอดอก 
๖.๖ กรรมการ ยศ.ทบ. แจ้งรายละเอียดการทำข้อสอบ (มีเวลาสอบ ๖๐ นาที โดยแบ่งเป็น 

๒ ส่วน ประกอบด้วย listening และ reading)  
๖.๗ เวลา น.-๓ นาที กรรมการ ยศ.ทบ. จะส่ง Link ข้อสอบชุดจริงให้กับผู้เข้าสอบผ่าน 

ZOOM ในเครื่องของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ให้เริ่มทำการสอบพร้อมกันตามเวลา น. และให้ผู้เข้าสอบนั่ง
กอดอก 

๖.๘ เวลา น. กรรมการ ยศ.ทบ. สั่งการให้เริ่มทำข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบกด Start (พร้อมกัน) 

 

๖.๙ ในระหว่างการสอบ ให้กรรมการเดินตรวจจอภาพ task bar ของผู้เข้าสอบ ต้องมี
เฉพาะ ZOOM และ web ที่ใช้ทำข้อสอบเท่านั้น ถ้ามีนอกนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตให้ยุติการสอบและ
สอบสวนรายงานตามสายการบังคับบัญชา 

๖.๑๐ กรรมการ ยศ.ทบ. จะแจ้งเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ (ผ่าน chat) เมื่อเหลือเวลาสอบ 
๑๐ นาที, ๕ นาทีและหมดเวลาสอบ 

๖.๑๑ หากผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาให้ยกมือเชิญกรรมการมาเป็นสักขีพยานและ
ให้กดเมนู Finish ส่งข้อสอบต่อหน้ากรรมการ (กรณีที่หมดเวลาสอบก่อน ระบบจะตัดเองและจะ
ส่งข้อสอบโดยอัตโนมัติ) จากนั้น ให้นั่งกอดอกทันที  ห้ามแตะต้องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
โดยเด็ดขาด (ผู้ที่ไม่กดส่งต่อหน้ากรรมการถือว่ามีเจตนาให้ผู้อื่นทำข้อสอบแทนด้วย  software 
อื่นๆ และมีเจตนาต้องการทำข้อสอบรอบสอง) 

 

๗. การตรวจสอบ IP, hardware/software ในเครื่องของผู้เข้าสอบ (กรรมการของหน่วย และ     

ผบ.หน่วย รับผิดชอบและยืนยันความโปร่งใสจากการตรวจสอบ) โดยบันทึกเป็นหลักฐานลงใน ZOOM 

อย่างต่อเนื่องจนจบภารกิจ 
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๗.๑ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบด้วยสายตา ร่วมกับการตรวจสอบของกรรมการ ยศ.ทบ. ผ่าน 
share Screen ในระบบ ZOOM จากเครื่องของผู้เข้าสอบทุกนาย ตามคำสั่งของ กรรมการ ยศ.ทบ. และ
ในระหว่างการตรวจสอบต้องควบคุมให้ผู้เข้าสอบอื่นๆ นั่งกอดอกจนกว่าจะจบภารกิจ 

๗.๒ ตรวจสอบหลักฐานการทุจริตอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่มาสนับสนุนการ
สอบ 

๗.๓ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 
๘. การรายงานและแจ้งผลการสอบ : ยศ.ทบ. จะแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการผ่านตามสายงาน  

๙. การดำเนินการสอบสวนในกรณีที่พบการทุจริตเป็นบุคคล/ทีมงานของหน่วย หรือความเสี่ยงที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนและตรวจข้อมูลที่ได้

บันทึกจากระบบ ZOOM รวมทั้งนำเครื่องมืออุปกรณ์การสอบของผู้เข้าสอบมาตรวจสอบย้อนหลัง 

๑๐. การรายงานผลการสอบสวนให้  ทบ. ทราบ ตามสายการบังคับบัญชาถึง นขต.ทบ.           

(ผ่าน ยศ.ทบ.) เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยต่อบุคคล/หน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขึ้นบัญชีระงับสิทธิ์

สำหรับผู้เข้าสอบที่ทุจริตสำหรับการสมัครสอบทุกกรณีในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยลงทัณฑ์   

ทางวินัย และดำเนินคดีทางกฎหมายตามแต่กรณีความผิดต่อผู้เข้าสอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหตุ 
- เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และปฏิบัติตามนโยบาย/สั่งการ/ข้อกำหนด/

มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว กรรมการ ยศ.ทบ. มีอำนาจหน้าที่ควบคุม/กำกับดูแล/วินิจฉัย/สั่งการทั้ง
ปวงตามข้อกำหนดนี้ และถือว่าการวินิจฉัย/สั่งการดังกล่าวมีผลชี้ขาดเป็นที่สุด โดยให้มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายต่อผู้เข้าสอบและหน่วย ตั้งแต่ขั้นการยินยอมร้องขอการสอบ/การเข้าสอบ โดยถือว่าผู้เข้าสอบ
ได้รับรู้รับทราบ/ยินยอม/ยอมรับทุกข้อความของข้อกำหนดฉบับนี้ และยินยอม ยอมรับตามคำวินิจฉัย 
ชี้ขาดนั้นโดยดุษฎีไม่สามารถร้องทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น  

ด้านการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก 
 1. งานด้านการคัดสรรบุคลากร 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ดำเนินการคัดสรรบุคลากรให้แก่กองทัพบก โดยเน้นย้ำถึงการคัดสรร
บุคลากรพลเรือน, ทหารกองหนุน ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่  ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งในระดับนายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตร และ       
การคัดสรรบุคลากรพลเรือน, ทหารกองประจำการ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  
ซึ่งการดำเนินการได้มีการพัฒนาวิธีการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพของการคัดสรร ทั้งด้านวิชาการ 
และสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมและมีคุณภาพมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ 2565 จะจัด
ให้มีการสอบคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท  ได้แก่  



๖๘ 
 

 1. งานพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565          
(รวมสอบ)โดยการสอบครั้งเดียว (ห้วง พ.ย. 64 – พ.ค. 65) ประกอบด้วย 
  1.1 นนส.ทบ. 
  1.2 นายทหารประทวนจากทหารกองหนุน ส่วนกำลังรบ /สนับสนุนการรบ 
  1.3 นายทหารประทวนจากทหารกองหนุน สายงานสัสดี 
  1.4 ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) 
  2. การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ดำเนินการในห้วงเดือน ก.ย. 64 – มี.ค. 65 
 3. การสอบนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ดำเนินการ          
ในห้วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 65 
  ซึ่งการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้
ทหารกองประจำการและบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าถึงการสอบได้มากขึ้น ผ่านการสมัครสอบด้วย
ระบบออนไลน์  ซึ่งสามารถจะเลือกประเภทการสอบ ตามข้อ 1 และพื้นที่ ในการสอบในแต่ละ       
กองทัพภาคได้ รวมทั้งจะมีการสอบพลศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด และการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ
ทัศนคติและการตรวจร่างกายตามกำหนดการ โดยการดำเนินการสอบจะไม่เก็บเงินค่าสมัครสอบ       
แต่อย่างใด ยกเว้นค่าบริการส่งข้อความ จำนวน  20 บาท เท่านั้น 
 ทั้งนี้ ได้ยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อคัดสรรให้ได้กำลังพลที่มีคุณภาพ   
แก่กองทัพบกต่อไป 
2. งานด้านการพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
  2.1 การอบรมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ.  
 ได้ทำการอบรมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักสูตรการอบรม โดยเน้นย้ำถึงงานในการ
บริหารจัดการหน่วยตามสายงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ผู้บังคับหน่วยจะต้องนำไปใช้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังได้ทำการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องต่อภารกิจ และนโยบายของ ทบ. รวมทั้งสถานการณ์ และ  
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน อันประกอบไปด้วย สายงานกำลังพล, ด้านการข่าว, ด้านยุทธการ,            
การฝึก การฝึกอบรม, การศึกษา, ด้านการส่งกำลังบำรุง, ด้านกิจการพลเรือน, ด้านงบประมาณและ
การเงิน, ด้านสวัสดิการ, การรับตรวจกิจการทั่วไป, การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหาร         
กองประจำการ, การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์, การปฏิบัติตนในศาสนพิธี,      
การแนะนำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางการเงินสำหรับข้าราชการ, สำหรับข้าราชการทหาร,   
การบรรยายประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติตัวและวิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บังคับหน่วย 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูน เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. ได้เกิดความ
เข้าใจ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยให้ตรงตามภารกิจและนโยบายของ ทบ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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     ในแต่ละปีจะมีผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของกองทัพบก ในระดับผู้บังคับการ                  
กรมทหารพราน, ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกองสรรพาวุธเบา และผู้บังคับกองทหารพลาธิการ           
กองพลทหารราบ / กองพลทหารม้า เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 75 นาย ในปีงบประมาณ 2565      
รุ่นที่ 18 จะดำเนินการในห้วงเดือน พ.ค. 65 
  2.2  การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
  ได้จัดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยจัดการอบรม                  
ให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรในระดับชั้นนายร้อย โดยจุดมุ่งหมายเป็นการสร้างพื้นฐานในการให้ความรู้ความสามารถ  
เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับผู้บังคับหมวด หรือเทียบเท่าผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ และ       
ฝ่ายกิจการพิ เศษต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการเตรียมการเพื่อจะศึกษาหลักสู ตรชั้นนายร้อย             
ของแต่ละหน่วย ตามแนวทางรับราชการต่อไป ซึ่งเปรียบเสมือนประตูแรกของการศึกษาแก่ผู้เข้ารับ  
การอบรมฯ ในฐานะนายทหารสัญญาบัตร โดยการอบรมฯ ได้ทำการจัดองค์ความรู้ในวิชาทหารต่างๆ    
ที่เป็นพื้นฐานสำหรับนายทหารทุกนายจะต้องมีความรู้  โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกเพื่อให้เกิดทักษะความรู้
ในวิชาทหาร ความเป็นผู้นำและสร้างพื้นฐานความชำนาญในการทำงานเป็นหน่วยของการเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ดี และยังได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้มีประสบการณ์ในการปกครอง ปลูกฝังให้มี
อุดมการณ์รักชาติ เสริมสร้างความเป็นนักรบ พร้อมทั้ งปลูกจิตสำนึกผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้เป็น
ข้าราชการที่ดีที่ได้รับการยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ และการส่งเสริมให้รู้จักการเป็น
นักพัฒนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของทหารที่มีในสังคมปัจจุบัน   
 ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดการอบรมฯ รุ่นที่ 48 จำนวน 4 กลุ่ม ในห้วง 1 ก.ค. -                 
30 ส.ค. 64  จัดการอบรมฯ ภาควิชาการ โดยเน้นเนื้อหาการอบรมให้กับผู้บังคับหน่วยใหม่ และ    
การฝึกภาคปฏิบัติ โดยจัดการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ที่ตั้งหน่วย มียอดผู้เข้า
รับการอบรมฯ จากกองทัพบก, กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 1,142 นาย                            
 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565  จะดำเนินการอบรมฯ รุ่นที่ 49  ในห้วง ก.ค. – ส.ค. 65 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การอบรมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของกองทัพบก เนื่องจากมีผู้บังคับหน่วยระดับ 
ผู้บังคับการกรมทหารพรานและผู้บังคับกองพัน ตกค้างประมาณ 120 นาย แต่ ยศ.ทบ. ได้รับ
งบประมาณอบรมปีละ 75 นาย ทำให้ไม่สามารถอบรมได้ครบตามจำนวน เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ ได้รับการอบรมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน เห็นควรเพิ่มงบประมาณการอบรมเป็นปีละ 
150 นาย หรือ ทำการอบรม 2 รุ่น/ปี 

   2. การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในการปฏิบัติที่ผ่านมา    
ยศ.ทบ. จะได้รับการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทุกนายช้า ไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเตรียมงานการอบรมของ ยศ.ทบ. และการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรม 
จึงขอให้ ทบ. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะทุกนายภายใน เม.ย. ของทุกปี เพื่อประกอบ    
การวางแผน และเตรียมการอบรมเลื่อนฐานะต่อไป 
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ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑. ด้านการฝึก ให้หน่วยฝึกเน้นการฝึกคุณธรรมแก่กำลังพล ๒ กลุ่ม โดยมี อศจ.และ ผช.อศจ. เป็น
วิทยากร/ผู้ให้การอบรม ดังนี้ 
 ๑.๑ ครูฝึกทหารใหม่ : ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในหัวข้อดังต่อไปนี้  

   ๑.๑.๑ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประจำกองร้อย 
   ๑.๑.๒ การไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร 
   ๑.๑.๓ คุณธรรมของครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ๗ ประการ (กัลยาณมิตตธรรม ๗) 
   ๑.๑.๔ คุณธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา ๔ ประการ (พรหมวิหาร ๔) 
 ๑.๒ ทหารใหม่ : ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม

จริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๒.๑ ความกตัญญู กตเวที 
   ๑.๒.๒ การไหวพ้ระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร 
   ๑.๒.๓ ความเพียร 
   ๑.๒.๔ ความสามัคคี 

๒. ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา 
 ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน หน่วย เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ
กองทัพบก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษา ปลูกฝังให้มีลักษณะผู้นำ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศรัทธาและยึดมั่นต่อ   
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รู้หน้าที่พลเมือง ยึดมั่น
ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมทางศาสนาโดยจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้วยการเพิ่มภาคปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติธรรมปลูกสติสัมปชัญญะแก่ผู้เข้ารับการฝึก/
ฝึกอบรม/ศึกษา ที่มุ่งไปสู่เป้าประสงค์ คือ  
 ๒.๑ เป็นคนดี  มีระเบียบวินัย (ศีล)  
 ๒.๒ เป็นคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ถึงพร้อมด้วยสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
(สมาธิ) 
 ๒.๓ เป็นคนเก่งที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ  มีเหตุผลและถูกต้องตาม          
หลักราชการ (ปัญญา) 
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ด้านงบประมาณ 

 ขอให้ทุกหน่วยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า สามารถตรวจสอบและวัดผลได้ 
อีกทั้งสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้           
ผู้บังคับหน่วยต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกของกำลังพลในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและ
คุ้มค่าให้มากที่สุด เพื่อสนองตอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย หรือ       
ข้อชี้แจงที่กำหนดไว้ข้างต้น หากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่มีการละเลย เพิกเฉย กระทำหรืองดเว้น
การกระทำใด ๆ โดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของกองทัพบก ให้หน่วยดำเนินการสอบสวน เพื่อหาผู้รับผิดชอบ  
ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องของทางราชการ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ ได้ทักท้วงคำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา หรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น อาจไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี้ ให้ ผบ.หน่วย เจ้าหน้าที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้องในการบริหารและควบคุมงบประมาณของ
ทุกหน่วย ยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่ง และนโยบาย หรือข้อชี้แจงที่กำหนดไว้ เพื่อให้ ทบ. 
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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สกศ.ยศ.ทบ. 
แนวทางการดำเนินงานฝึกอบรม และการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

แนวทางการดำเนินงานการศึกษาในประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 
๑.การพัฒนา

ปรับปรุง
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาทางทหาร 

๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมและ
ศึกษาทางทหารให้มีความ
ทันสมัย ตอบสนองภารกิจ
ของกองทัพบก 

จัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรงุหลักสูตร
การฝึกอบรมและศึกษาทาง
ทหารเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาในหลักสูตร ให้
เป็นไปตามระเบียบ ทบ. 

ต.ค. ๖๔ 
- ก.ย. ๖๕ 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาในหลักสูตร  มีความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติ จน
เกิดความชำนาญ 
เชี่ยวชาญ และสามารถ
เป็นผู้ถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้
ตามลำดับ 

 ๒. เพื่อเป็นการควบคุม
มาตรฐานหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและศึกษาทาง
ทหารสำหรับ 

    กำลังพล 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
และศึกษาทางทหารของ
สถาบันการศึกษาทางทหาร 
โรงเรียน หน่วย เหล่า 
สายวิทยาการ และหน่วยจัด
การศึกษาของ ทบ.ซึ่ง
กำหนดให้ จก.ยศ.ทบ. เป็น   
ผู้รักษาการ โดยประกาศ ณ 
วันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หลักสูตรฝึกอบรมทาง
ทหารทุกหลักสูตร ในทุก
ระดับได้มีการพัฒนาให้
มุ่งเน้นการฝึกอบรมทาง
ทหารที่เน้นการปฏิบัติ        
(Active Learning) หรือ
เน้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
มากกว่าการศึกษาตาม
ตำราในห้องเรียน พร้อม
กับส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์                         
(e - Learning) โดยเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน และการ
ทบทวนความรู้ 

    ๓. ส่งเสริมให้บรรจุวิชาที่
เกี่ยวกับความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษดิจิทัล การ
สร้างความตระหนักรู้ความ
มั่นคงไซเบอร์ การใช้สื่อ   
สังคมออนไลน์อย่าง 

     สร้างสรรค์ การปลูกฝัง
และสร้างวัฒนธรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 



๗๓ 
 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

๒.  การพัฒนา 
ครู อาจารย์และ
บุคลากร ทางการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษา 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ฝึกอบรมและศึกษา ให้ได้
พัฒนา ความรู้ ทักษะการ 
สอน อบรม ในการเป็นครู 

๑. จัดการศึกษา อบรม ดูงาน 
สัมมนา ฯลฯ ให้กับครู 
อาจารย์ และบุคคลากร
ทางการศึกษาดูงาน สัมมนา 
ฯลฯ กับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

พ.ย. ๖๔ 
-พ.ย. ๖๕ 
 
 
 
 

๑. ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการฝึกอบรมและศึกษาได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณมี์
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การสอนอบรมได้
เป็นอย่างดี 

  ๒. การให้ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการฝึกอบรมและ
ศึกษาเข้ารับการอบรม
หลักสูตรครูทหารของ
กองทัพบก 
 

 ๒. ครู อาจารย์ สามารถ ผ่าน
หลักสูตรครูทหาร และได้
ใบรับรองมาตรฐานการเป็น
ผู้สอน สามารถไปปฏิบัติ
หน้าที่ครู อาจารย์ได ้และ
เพื่อใหม้ีขวัญ กำลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติวิชาชีพ   

๓.  การส่งเสริม
การศึกษา 

เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก
ได้พัฒนาความรู้ และยกระดับ
วุฒิการศึกษา 

การพิจารณาส่งเสริมให้   
กำลังพลของกองทัพบกได้เข้า
รับการศึกษาในระดับ 
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
โดยการเพิ่มทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแก่นายทหาร
ประทวน ซึ่งกองทัพบก
สนับสนุนทุนการศึกษา ให้
ความเร่งด่วนกับครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเน้นในสาขาวิชาที่
กองทัพบกขาดแคลน และมี
ความจำเป็น ซึ่งกองทัพบกได้
เปิดโอกาสใหผู้มีความ     
ประสงค์สามารถขอรับทุนได้ 

พ.ย. ๖๔ 
- พ.ย. ๖๕ 

กำลังพลของกองทัพบกได้
ความรู้ และวุฒิการศึกษาเพิ่ม
สู ง ขึ้ น  จ า ก ก า ร เข้ า รั บ
การศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
และนอกกองทั พบก  และ
สามารถนำความรู้ดังกล่าวมา
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ 
เพื่ อ เป็นประโยชน์  ต่อการ
ปฏิบัติ ตามภารกิจของ ทบ.
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 
 



๗๔ 
 

แนวทางการดำเนนิงานการศึกษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้
ข้าราชการ และ
นนร. ไปศึกษา
ต่างประเทศ 

๑. เพื่อให้ขา้ราชการ และ 
นนร. ได้รับความรู้ทางด้าน
วิชาการ และประสบการณ์
ทางทหารของกองทัพมิตร
ประเทศ 

๑. การรับสมัคร และคัดเลือก
ข้าราชการ ไปศกึษา
ต่างประเทศในสายงาน กพ., 
ยก. 

ต.ค. ๖๔ - 
ก.ย. ๖๕ 

๑. เพื่อให้ข้าราชการ และ
นนร.ที่รับการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ นำความรู้ที่ได้รับ 
มาประยกุต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ ทบ. 

 ๒ . นำความรู้ที่ ได้ รับ มา
ป ร ะ ยุ ก ต์  ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วย และ 
ทบ. 

๒. การดำเนินการจัดส่ง
ข้าราชการ และ นนร.ไปศึกษา
เป็นรายบุคคล/หลักสูตร/ทุน 
๓. การสนบัสนุนงบประมาณ
ให้กบัข้าราชการและ นนร. 
๔. การสนบัสนุนการดำเนิน การ
ทางการศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ 
ณ ต่างประเทศ 
๕. การดำเนินการขอลากลับ
ประเทศไทยให้กับข้าราชการ 
และ นนร. 
๖. การรวบรวมผลการศึกษาของ
ข้าราชการ และ นนร. 
๗. การรับรายงานตัว และ
รายงานผลสำเร็จเพื่อบันทึกผล
การศึกษาจาก ต่างประเทศ๘. 
การส่งตวัข้าราชการ และ นนร. 
เพื่อใช้ประโยชน ์ณ หน่วยต่างๆ 
๙. การสนบัสนุนสทิธิกำลังพล
ให้กบัข้าราชการ และ นนร. 
๑๐. การปฐมนิเทศ และเตรียม
ความพร้อมให้กบั ข้าราชการ 
และ นนร.ที่ได้ไปศึกษา
ต่างประเทศ 
๑๑. การพิจารณาผู้ลาศกึษา
ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตวั 
๑๒. การสอบคัดเลือกข้าราชการ
ขึ้นบัญชีเพื่อไป ศึกษา
ต่างประเทศ 
๑๓. การเตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณ 
 

 ๒. ตอบสนองนโยบาย ทบ. 
ดังนี้                            
 - การใช้ประโยชน์จากผู้ที่
สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ 
แล้ว เช่น เป็นอาจารย์สอน ใน 
รร.เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ,
ผู้บรรยายพิเศษ ฯลฯ 
- สอดคล้องตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ๖๕  ในแผน 
การเสริมสร้างศักยภาพ และ
ความพร้อมรบของกองทัพ 
เพื่อป้องกันประเทศ 
 

 



๗๕ 
 

แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

๑. การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรม/
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาของ 
ทบ. 
 
 

๑. เข้าใจระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษาที่
นำไปสู่การนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน 
๒. สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมและ
การศึกษา 
๓. สามารถทำหน้าที่ผู้
ประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษาภายใน
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
ผู้ประเมินคุณภาพ 
 
๑. สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือกบัผู้บริหาร
สถานศึกษาในการ
ดำเนินงานใหไ้ด้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 
๒. ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการ
นำนโยบายการฝึกอบรม/
การศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
๓. ผู้บริหารร่วมพิจารณา
แนวทางการพัฒนาครู
อาจารย์อย่างเป็นระบบ
และปฏิบัติหน้าที่ประธาน
การประเมินวิทยฐานะ 
 

๑. เชิญบุคลากรใน
สถานศึกษาเข้ารับการ
อบรมการปรับเปลี่ยน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษา 
๒. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพหลักสูตรการอบรม
และหลักสูตรการศึกษา 
๓. ฝึกปฏิบัติการรายงานผล
การประเมินในระบบ
เทคโนโลยีสานสนเทศงาน
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษา 
 
๑. เชิญผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
๒. สำรวจข้อมูลภายใน
สถานศกึษาเพื่อนำมาใช้ใน
การออกแบบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
๓.  อภิปรายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเพื่อให้ได้
แนวทางการนำนโยบาย
การฝึกอบรม/การศึกษา
ของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่
การปฏิบัติ 
๔.  จัดสถานการณ์จำลองใน
การทำหน้าที่ประธานการ
ประเมินวิทยฐานะ 
 
 

๑๓ –  ๑๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ –  ๒๑  
ม.ค. ๖๕ 

๑. ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
นำความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างการฝกึอบรมไป
ขยายผลในสถานศึกษาแบบ 
Unit School 
๒. สถานศึกษาสามารถปรับ
ระบบการดำเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา เดิมเป็น
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษาแล้วแต่
กรณ ี
๓. หลักสูตรการอบรม/
การศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐาน ทันสมัย 
 
๑. สถานศึกษาและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายการ
พัฒนามีแนวทางในการ
ดำเนินงานที่มุ่งผลลัพธ ์

๒. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
การที่มุ่ งสู่ เป้าหมายของ
กองทัพบก  

๓. มี ระบบการพั ฒ นาครู
อาจารย์ที่ เป็นมาตรฐาน 
เน้ น คุ ณ ภ าพ ม ากกว่ า
ปริมาณ 

๔. ผู้บริหารเข้ าใจบทบาท
หน้าที่ ในงานวิทยฐานะ
และปฏิบัติได้ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 
 

 
 
 
 



๗๖ 
 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

๓. ประเมิน
คุณภาพการ
ฝึกอบรม/
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัตกิาร 
พัฒนาศักยภาพ
ครูทหารบก 

๑. ติดตามให้คําแนะนําแก่
สถานศึกษา ในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม/
การศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายของกองทัพบก 
๒. ประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการฝึกอบรม 
๓. ส่งเสริมสถานศึกษาให้
พัฒนาคุณภาพและสามารถ
จัดการได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ต้นสังกัดและ
กองทัพบก 
๔. สร้างเครือข่ายระหว่าง
สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการและการ
บริหารเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบ 
 
 
๑. พัฒนาครู อาจารย ์ให้มี
ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย 
มีทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานและมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับหน้าที่ครู
ทหารบกและการพัฒนางาน
ในหน้าที่ 
๒. ส่งเสริมครูอาจารย์ในการ
พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่วิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษาของ 
ทบ. 
๒. จัดประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณา
มาตรฐานและตัวชี้วัดใน
การประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๓. ดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม แบบ Online 
และ Onsite   
๔. พิจารณาเชิญผู้แทน
หน่วยงานนอกกองทัพบก
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ 
หรือร่วมประเมินคุณภาพ) 
 
๑. รับสมัครและพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักสูตรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๒. จัดการฝึกอบรมภาค
วิชาการเรื่องความรู้
มาตรฐานและทักษะที่ต้อง
พัฒนาในบทบาทของครู
วิทยฐานะ และอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 
๓. ผู้สมัครส่งผลงานจาก
การฝึกอบรมและนำเสนอ
ผลงานแก่อาจารย ์และผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

๑ ก.พ. ๖๕ 
- 
๒๖ พ.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๘ ก.พ. ๖๕ 
- 
๕ มี.ค. ๖๕ 

๑. สถานศึกษาของ
กองทัพบก สามารถจัดการ
ฝึกอบรม/การศึกษาได้ตาม
มาตรฐานที่กองทัพบก
กำหนด ได้ผลลัพธ์เป็นที่
ต้องการของหน่วย และ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
๒.หลักสูตรที่เปิดการอบรม/
การศึกษาทุกหลักสูตรของ
สถานศึกษาจะต้องผ่านการ
ประเมินคุณภาพ          
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
๓. มีระบบบการบริหาร
หลักสูตรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(results based 
management) 
 
 
 
๑.ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมใน
การแต่งตั้งใหม้ีวิทยฐานะครู
ชำนาญการเมื่อผ่านการ
ประเมิน  
๒.ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไป
พัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาสถานศึกษา และ
สามารถนำไปถ่ายทอดให้
เพื่อนครูในรูปแบบ Unit 
School ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

๕. การฝึกอบรม 
ครูทหารของ
กองทัพบก รุ่น ๒ 

๑. พัฒนาครูทหารบกให้มี
ความรู้ตามมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด 
๒. ดำเนินการตามข้อบังคับ 
กห.ว่าด้วยการกำหนดวิทย
ฐานะของข้าราชการทหารที่
ทำหน้าที่สอนจะต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูหรอื
หนังสือรับรองมาตรฐานการ
เป็นผู้สอน 

๑. ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดการฝึกอบรม 
๒. รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๓. ทดสอบความรู้ ทัศนคติ  
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๔. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนด 
๕. จัดการฝึกอบรมภาค
วิชาการและภาคการปฏิบัติ
ตามหลักสูตรที่กำหนด 
๖. วัดและประเมินผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมรายบุคคล 
๗. ประเมินผลจัดการฝึกอบรม 
๘. ติดตามผู้สำเร็จการ
ฝึกอบรมเพื่อนำผลมาปรับปรุง
พัฒนา 
 
 

๙ พ.ค. ๖๕ 
- 

๑๑ ส.ค. ๖๕ 

๑. ครูทหารบกให้มีคุณสมบัติ
พร้อมในการทำหน้าที่ครู
อาจารย์ในสถานศึกษา และ
สามารถขอรับหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเป็นผู้สอน 
๒. มีเครือข่ายครูทหารบก ให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู(Professional 
Learning 
Community)/PLC เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และสร้าง
มาตรฐานความเป็นครู
ทหารบก 
๓. สถานศึกษาร่วมกับ     
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ติดตามผู้ผ่านการอบรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
จบการฝึกอบรมและกลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ 
๔. พัฒนาเป็นหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการให้กับครู
อาจารย์ในสถานศึกษาของ 
ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนหลงั
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการ
กำหนดวิทยฐานะสำหรับ
ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่
สอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การฝึกอบรม/
การศึกษาของ
กองทัพบก 

๑. ทบทวนการดำเนินงานหลัง
การประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรม/การศึกษา 
๒. รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง
และแนวทางการปฏิบัติ   ที่ดี
ในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม/
การศึกษาเพื่อร่วมกันจัดทำ
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน
ให้กับสถานศึกษานำไปใช้เป็น
มาตรฐานในการดำเนินงาน
บริหารเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบ 

๑. เชิญผู้แทนสถานศึกษาเขา้
ร่วมสมัมนาเชิงปฏบิัติการฯ 
๒. สำรวจข้อมูลปัญหาข้อขัดขอ้ง
และแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม/การศึกษาของ
สถานศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นฐานข้อมลูที่จะใช้ในการ
สัมมนาฯ 
๓. อภิปราย หาข้อสรุปและ
จัดทำแนวทางการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการ
ฝึกอบรมและการศึกษาของ
กองทัพบก 

๒๓ – ๒๖ 
 ส.ค. ๖๕ 

๑. ได้ผลการสัมมนาที่เป็นเชิง
วิชาการ และภาค
ประสบการณ์จากการ
ดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติงาน
จริง ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบ วางแผนการพัฒนา
ระบบกลไกในการพัฒนา
คุณภาพการฝึกอบรม/
การศึกษาของกองทัพบก 
๒. สร้างเครือข่ายการทำงาน
แบบความร่วมมือ 
Collaborations ที่เกดิ 
Productivity 

     



๗๘ 
 

งาน วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

๗. การประชุม
วิชาการและ
สรุปผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การฝึกอบรม/
ศึกษา 
 

๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการระหว่างสถานศึกษา 

๒. สร้างเวทีในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้ครู
อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาได้นำเสนอ
ผลงาน 

๓. สร้างแรงจงูใจให้ครูอาจารย์ 
พัฒนาตนเองในการทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และนำไปสู่การขอตำแหน่ง 

   ทางวิชาการ/วทิยฐานะ 
๔. รายงานผลสรปุการพัฒนา

คุณภาพการฝึกอบรม/ศึกษา
ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๑. เชิญครูอาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้สนใจส่ง
ผลงานทางวิชาการเข้าร่วม
นำเสนอ 
๒. จัดนิทรรศการและเปิดเวที
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดหลักเกณฑ์และ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
และมอบรางวัล 
๔. รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการฝึกอบรม/ศึกษาให้
สถานศกึษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

๒  และ ๙  

ก.ย. ๖๕ 

๑. ครูอาจารย์และบุคลากรใน
สถานศึกษาจัดทำผลงาน
ทางวิชาการเพื่ อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาการ
ผ่านกิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

๒. สรา้งวัฒนธรรมคุณภาพใน
การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement 
Motivation) สร้างการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๓. มีผลงานทางวิชาการให้กับ
สายเหล่า/วิทยาการ และ
กองทัพบก 

     

 

แนวทางการดำเนนิงานการส่งเสริมบำรุงความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 
๑. เเนะเเนว
อาชีพให้ทหาร
กองประจำการ                       
(เฉพาะหน่วยใน
พื้นที่ กทม.) 

๑. เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
ให้กับทหารกอง
ประจำการ ภายหลังปลด
จากกองประจำการ  

๒. เพื่อให้ทหารกอง
ประจำการได้รับทราบ
ข้อมูลของตลาดแรงงาน
ในประเทศ และข้อมูล
ตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศ 

๓. เพื่อให้ทหารกอง
ประจำการได้นำความรู้
จากการแนะแนวอาชีพฯ 
ไปสมัครงานตามความ
ถนัดของตนเอง และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

๑. ยศ.ทบ. เป็นหน่วยจัดการ
แนะแนวอาชีพฯ ให้กับทหาร
กองประจำการ (เฉพาะหน่วย
ในพื้นที่ กทม.) ที่ครบกำหนด
ปลดจากกองประจำการใน  
๑ พ.ค. และ ๑ พ.ย.  
๒. วิทยากรผู้บรรยาย : ได้รับ
การสนับสนุนวิทยากรจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
และวิทยากรจากบริษัท สมาร์ท 
(2015) เซอร์วิสจำกัดโดยมีการ 
บรรยายฯ และการนำเสนอ
ตำแหน่งงานว่าง ที่กรมการ
จัดหางานรวบรวมจากบริษัท
ประกอบการ จำนวน ๙  บริษัท 
ดังนี้.- 

ห้วง มี.ค. 
เเละ ก.ย. 
ของทุกปี 

๑. ทหารกองประจำการได้รับ
ความรู้ และได้รับ โอกาสใน
การสมัครงานตามความถนัด
และความต้องการของตนเอง 
เป็นการส่งเสริมการมีงานทำ
ภายหลังปลดจากกอง
ประจำการ 
๒. ทหารกองประจำการได้รับ
ความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ที่
จะได้รับ ภายหลังปลดจาก
กองประจำการ การสมัครงาน
ตามคุณวุฒิ ความสามารถ 
รวมทัง้แนวทางการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ร่วมกับการ
ทำงาน 
 



๗๙ 
 

เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.การฝึกอบรม
อ าชี พ  ส ำห รั บ
ท ห า ร ก อ ง
ประจำการ 

๔. เพื่อให้ทหารกอง
ประจำการได้ทราบ
คุณลักษณะของตน ว่ามีความ
ถนัดในสายงานอาชีพใด 
รวมถึงความสามารถที่จะ
นำไปสมัครงานตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ให้ทหารกองประจำการมี
ความรู้ในวชิาชีพในระหว่างรับ
ราชการทหาร เมื่อปลดเป็น
กองหนุนแล้วจะได้มีความรู้ติด
ตัว สามารถนำไปประกอบ
อาชีพ   
๒. เพือ่ใหก้ำลังพลเกิดความ
สนใจในวิชาชีพต่าง ๆ และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

๒. วิทยากรผู้บรรยาย : ได้รับ
การสนับสนุนวิทยากรจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
และวิทยากรจากบริษัท สมาร์ท 
(2015) เซอร์วิสจำกัดโดยมีการ 
บรรยายฯ และการนำเสนอ
ตำแหน่งงานวา่ง ทีก่รมการ
จัดหางานรวบรวมจากบริษัท
ประกอบการ จำนวน ๙  บริษัท 
ดังนี้.- 
๒.๑ การบรรยายในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่ทหารกองประจำการ
จะได้รับภายหลังจากปลดออก
จากกองประจำการ โดยวิทยากร
จากองค์การทหารผ่านศึก 
๒.๒ การนำเสนอตำแหน่งงาน
ว่างที่กรมการจัดหางานรวบรวม
จากผู้ประกอบการ จำนวน   ๙ 
บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง ๖๐ 
ตำแหน่ง 
๒.๓ การบรรยายโครงการบูรณา
การการเรียบรู้กับการทำงาน 
(Work integrated Learning 
Wil) ในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน  
  ๑.  ทำหนังสือขออนุมัติให้
หน่วยรายงานผลการฝึกอบรม
อาชีพ สำหรับทหารกอง
ประจำการ    
๒. สกศ.ยศ.ทบ. รายงานผลการ
ฝึกอบรมอาชีพ สำหรับทหาร
กองประจำการ               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ เดือน ๒ 
ห้วง 
ม.ค. - เม.ย. 
เเละ 
ก.ค. ถึง 
ต.ค. 

๓. เป็นการดำเนินการตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ การมี
งานทำ ให้กับทหารกอง
ประจำการซึ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อทหารกองประจำการ โดย 
ได้รับความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพต่างๆ รวมถึง แนวทาง
ในการประกอบอาชีพก่อนที่
จะปลดจากกองประจำการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ทหารกองประจำการที่ผ่าน
การฝึกอบรม เเล้วได้นำความรู้
ไปประกอบอาชีพตรงตามที่
ฝึกอบรม      
 ๒. ตอบสนองนโยบายการฝึก
ศึกษากองทัพบก ส่งเสริม
ความรู้ให้กำลังพล 
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เรือ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการ ห้วงเวลา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ตอบสนอง 

นโยบายของ ทบ. 
๓.สงเคราะห์ 
การสอบ 

๑.  เพื่อสร้างความรู ้
ความสามารถทางด้านวิชาการ 
ด้านร่างกาย และจิตใจให้กบั
ผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
๒.  ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก
ชาติ ศาสน ์กษตัรยิ์ให้แก่บุตร
หลานในระหว่างการเรียนการ
สอน 

๑.  สำรวจความตอ้งการของ
บุตรกำลังพลและลูกจา้ง 
๒.  เรียนเชิญคณะอาจารย์จาก 

รร.จปร. 
จำนวน ๔ นาย อาจารย์ 
ศภษ.ยศ.ทบ. 
จำนวน ๔ นาย และกอง 
นขต.ยศ.ทบ. 
จำนวน ๑ นาย 

๓.  จัดทำเอกสารสำหรับ
นักเรียน 

๔.  ดำเนินการเรียนการสอน
เฉพาะวัน 
เสาร์ - อาทิตย์ ๒๐ วัน 

๕.  สรุปผลการสอบรายงาน ทบ. 

พ.ย. ๖๔ - 
ก.พ. ๖๕ 

๑. บุตรข้าราชการและลูกจ้าง 
ทบ.สามารถสอบเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ได้ 

๒. ตอบสนองนโยบาย ทบ. 
๒.๑ แบ่งเบาภาระของกำลังพล

ชั้นผู้น้อยและลูกจา้ง ทบ. ที่
มีรายได้น้อย ไม่สามารถนำ
บุตรเข้ากวดวิชาใน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได ้

๒.๒ เปิดโอกาสใหบุ้ตร
ข้าราชการได้มีความพร้อม 
และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
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แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 
ศภษ.ยศ.ทบ. 

---------------------------- 
1. งบงานการฝึกอบรมและศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565       
ศภษ.ยศ.ทบ. มีแผนจัดการฝึกอบรม จำนวน 14 หลักสูตร โดยจัดสรรที่นั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 163 นาย สรุปได้ดังนี.้-   
 
ลำดับ 

 
หลักสูตร 

 
ระยะเวลาฝึกอบรม 

ผู้เขา้รับ 
การ

ฝึกอบรม 
1 ภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปี 2565 5 ต.ค.64 - 17 ธ.ค.64 20 
2 ภาษาจีนกลาง รุ่นที่ 53 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 10 
3 ภาษาเขมร รุ่นที่ 51 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 10 
4 ภาษามาเลเซีย รุ่นที่ 51 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 8 
5 ภาษาพม่า รุ่นที่ 49 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 14 
6 ภาษามลายูถิ่น รุ่นที่ 17 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 10 
7 ภาษาเวียดนาม รุ่นที่ 51 8 พ.ย.64 - 6 ก.ย.65 8 
8 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 32 13 มิ.ย. - 8 ก.ค.65 12 
9 ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการฝึกร่วม/ผสม 

ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ 2022) 
11 พ.ย.64  
- 17 ธ.ค.64 

23 

10 ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ประจำปี 2565 11 ม.ค. - 26 พ.ค.65 12 
11 ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปี 2565 11 ม.ค. - 26 พ.ค.65 10 
12 ภาษาเกาหลี รุ่นที่ 10 4 ม.ค. - 1 เม.ย.65 8 
13 ภาษาอินโดนีเซีย รุ่นที่ 11 7 ก.พ. - 12 พ.ค.65 8 
14 ภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ 8   9 ก.พ. - 17 ส.ค.65 10 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 และความจำเป็นที่จะต้องเปิด
การฝึกอบรมเพื่อตอบสนองการเตรียมกำลังของ ทบ. ยศ.ทบ. จึงได้วางแผนปรับการจัด          
การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ online ในห้วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ รวมทั้งได้ปรับลด
ที่นั่งศึกษาลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอบแบบ active 
learning และเพื่อให้เอื้อต่อการเรียกตัวเข้ามาศึกษา ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ทั้งในรูปแบบ blended 
หรือ onsite ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป 

ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนและการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) ตาม
นโยบายการฝึกอบรมและศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ในปัจจุบันได้ดำเนินการผ่าน application ต่างๆ 
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ได้ แ ก่  Zoom Meeting, Line, Google Classroom, Moodle, Youtube, ก าร ใช้  E-Book,   
การทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Test, Moodle, Wordpress เป็นต้น 

ทั้งนี้ได้กำหนดให้หน่วยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็น  Stakeholder หลัก     
ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยแต่งตั้งนายทหาร
ควบคุมของหน่วยร่วมกำกับดูแล และรายงานการปฏิบัติประจำวันผ่านกลุ่มไลน์และประสานงาน
กับนายทหารกำกับหลักสูตรและอาจารย์ของ ยศ.ทบ. อย่างใกล้ชิด ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังการ
ฝึกอบรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 
เพื่อมุ่งไปสู ่Outcomes Based รวมทั้งให้หน่วยมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กำลังพลที่มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาเข้ารับ
การศึกษาเพิ่มเติมแบบ sit in ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Zoom และ Twitch เพื่อสนับสนุน
การศึกษาด้านภาษาด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของกำลังพล ตามนโยบายการ
ปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. 
2. งบงานฝกึอบรมพิเศษ (Unit School) การเดินทางไปราชการของ ศภษ.ยศ.ทบ. ประจำปี
งบประมาณ 2565  มี 3 รายการ ดังนี้.- 
    2.1 การตรวจการฝึกอบรมภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น 
           ศภษ.ยศ.ทบ.ได้วางแผนเดินทางไปทำการตรวจและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรภาษา 
ประเทศใกล้เคียงและท้องถ่ิน (Unit School) ของ ทภ. และหน่วยท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปิด 
การฝึกอบรมภายในหน่วย จำนวน 12 คร้ัง สรุปได้ดังน้ี.- 
 
                        รายการตรวจการฝึกอบรมภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น 
  

 

ครั้งที ่
ไตรมาสที่ 1 

หมายเหต ุ
หน่วย จังหวัด ภาษา ห้วงเปิด - ปิด ห้วงตรวจฯ 

1 รพศ.4 พัน.1 พ.ล. มลายูท้องถิ่น ต.ค. - ธ.ค. 64 13 - 17 ธ.ค. 64   
  รพศ.4 พัน.2 พ.ล. มาเลเซีย ต.ค. - ธ.ค. 64     
2 ร.7 พัน.1 ช.ม. จีนกลาง ต.ค. - ธ.ค. 64 20 - 24 ธ.ค. 64   

ครั้งที ่
ไตรมาสที่ 2 

หมายเหต ุ
หน่วย จังหวัด ภาษา ห้วงเปิด - ปิด ห้วงตรวจฯ 

3 รพศ.2 พัน.2 ล.บ. ลาว ม.ค. - มี.ค. 65 7 - 11 ก.พ. 65   
4 รพศ.5 พัน.2 ช.ม. จีนกลาง ม.ค. - มี.ค. 65 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65   
5 ร.5 ส.ข. มลายทู้องถิ่น ม.ค. - มี.ค. 65 13 - 20 มี.ค. 65   

 
 
 
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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                        รายการตรวจการฝึกอบรมภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น 
  

 

ครั้งที ่
ไตรมาสที่ 3 หมายเหต ุ

หน่วย จังหวัด ภาษา ห้วงเปิด - ปิด ห้วงตรวจฯ  

6 รพศ.1 พัน.2 ล.บ. เขมร เม.ย. - มิ.ย. 65 25 - 29 เม.ย. 65   
7 ศสพ. ล.บ. มลายูท้องถิ่น เม.ย. - มิ.ย. 65 9 - 13 พ.ค. 65   
8 พล.ร.9 ก.จ. พม่า พ.ค. - ก.ค. 65 23 - 27 พ.ค. 65   
  พล.ร.9 ก.จ. กะเหรี่ยง พ.ค. - ก.ค. 65     
9 ม.2 อ.ต. พม่า เม.ย. - มิ.ย. 65 6 - 10 มิ.ย. 65   

10 ร.152 พัน.3 ป.น. มลายูท้องถิ่น เม.ย. - มิ.ย. 65 19 - 26 มิ.ย. 65   
  ร.153 พัน.1 ป.น. มลายูท้องถิ่น เม.ย. - มิ.ย. 65     

ครั้งที ่
ไตรมาสที่ 4 หมายเหต ุ

หน่วย จังหวัด ภาษา ห้วงเปิด - ปิด ห้วงตรวจฯ  

11 รพศ.2 พัน.1 ล.บ. เวียดนาม ก.ค. - ก.ย. 65 15 - 19 ก.ค. 65   
12 พล.ม.1 พ.ช. พม่า ก.ค. - ก.ย. 65 5 - 9 ก.ย. 65   

       2.2 การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 ศภษ.ยศ.ทบ. ได้วางแผนการเดินทางไปทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนายทหาร 
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ ทภ.1, ทภ.2, 
ทภ.3, ทภ.4 และ นสศ.  
 

                                รายการบริการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
  

ลำดับ การปฏิบัต ิ วัน / เดือน / ปี หมายเหต ุ
1 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1  ในพ้ืนที่ ทภ.1 24 - 28 ม.ค. 65   
2 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2  ในพ้ืนที่ ทภ.1 7 - 11 มี.ค. 65   
3 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3  ในพ้ืนที่ ทภ.1 18 - 22 เม.ย. 65   
4 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4  ในพ้ืนที่ ทภ.2 13 - 17 มิ.ย. 65   
5 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5  ในพ้ืนที่ ทภ.3 18 - 22 ก.ค. 65   
6 วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6  ในพ้ืนที่ ทภ.4 11 - 18 ก.ย. 65   

     2.3 การตรวจสอบและตดิตามประเมินผลฯ Cobra Gold 
 

                               รายการตรวจและประเมินผลฯ Cobra Gold 
  

ลำดับ การปฏิบัต ิ วัน / เดือน / ปี หมายเหต ุ
1 ตรวจสอบฯ Cobra Gold  (ครั้งที่ 1) ห้วง ก.พ. 65   
2 ตรวจสอบฯ Cobra Gold  (ครั้งที่ 2) ห้วง ก.พ. 65   
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๓. งบงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : การสอบคัดเลือกผู้สมัครเดินทางไปดำรงตำแหน่งใน
ต่างประเทศ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเดินทางไปดำรงตำแหน่ ง ผชท.ทบ.ไทย ใน
ต่างประเทศในห้วงเดือน  มิ.ย. 65, การสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท., การอ่าน การแปล       
การสนทนา และการสอบสัมภาษณ์ 

แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดบั การปฏบิัต ิ จำนวนตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงวอชิงตัน                 1  
2 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงปารีส 1  
3 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงเบอร์ลิน 1  
4 นายทหารจัดหา ณ กรุงวอชิงตัน (พ.ท.) 1  
5 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงลอนดอน 1  
6 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงปักกิ่ง (ผู้เชี่ยวชาญ) 1  
7 รอง ผชท.ทบ.ไทย ณ กรงุปักกิ่ง (พ.อ.) 1  
8 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงโตเกียว 1  
9 ผชท.ทบ.ไทย ณ สิงคโปร ์ 1  

10 ผชท.ทบ.ไทย ณ กรุงจาการ์ตา 1  
๔. การสนับสนุนการทดสอบภาษาองักฤษ / E-Test 

      การจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ online โดย test from home ให้กับกำลั งพล      
นขต.บก.ยศ.ทบ. หรือ e-Test ของ ยศ.ทบ. (การวัดความรู้และทราบคะแนนด้วยตนเองด้วยระบบ
เกียรติศักดิ์) เพื่อวัดความรู้และพัฒนาตนเองจากสื่อ/e-book ที่แนะนำและปรับปรุงระบบเพื่อ
บริการทางวิชาการสาธารณะให้กับกำลังพลหน่วยใน ทบ.อื่นๆต่อไป โดยวางระบบวางไว้ใน 
website ของ ศภษ.ยศ.ทบ. 
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๕. การสนับสนุนการสอนภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศอาเซียนฯ) 
ลำดบั การปฏบิัต ิ ห้วงสอน หมายเหต ุ

1 สอนภาษาอังกฤษให้กับหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
2 สอนภาษาอาเซียนให้กับ วพบ. ในรายวิชา ภาษาพม่า, 

ภาษาเวียดนาม และภาษามลายูถิ่น 
ธ.ค. 64 - เม.ย. 65  

 
๖. การปรับปรุงภูมิทัศน ์/ สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา 

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยเพื่อรองรับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และใช้รับแขกของ  
ยศ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมต่างๆ และใช้เป็นจุด check in สาธารณะกับบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปรับสภาพสถานศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
และบรรยากาศในการทำงานต่อไป 
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ข้อมูลรายการเอกสาร สรรพตำรา 
ด้านการฝึก 
๑. คำแนะนำการฝึกทหารใหม ่ประจำปี ๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔ – ก.ย. ๖๕) 
๒. ระเบยีบและหลกัสูตรการฝึกทหารใหมเ่บื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทกุเหล่าของ ทบ.(๖ สัปดาห์)  
 พ.ศ. ๒๕๖๔  
๓. ระเบยีบและหลักสูตรการฝกึทหารใหมเ่ฉพาะหนา้ที่ของแต่ละเหล่า ฉบับล่าสุด  
 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๔. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๐๒/๖๔ เรื่องการฝกึประจำป ี๒๕๖๕ ลง ๒ ก.ย. ๖๔ 
๕. คำสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ลง ๒๑ ก.ย. ๖๔ 

ด้านการฝึกอบรมและการศึกษา 
๑. คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๖๙/๖๔  เรื่อง  แผนการศึกษากลุ่มงบงานการฝึกอบรมและการศึกษา 
 ทางทหารงบงานฝึกอบรบและศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลง ๒๓ ก.ย. ๖๔ 
๒. คำสั่ง ทบ. ที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ลง ๑๔ ต.ค. ๖๔ 
๓. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางทหารของ 
 สถาบันการศึกษาทางทหาร โรงเรียน หน่วย เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ 
 กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๙๓/๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานด้านการฝึกอบรม 
 และศึกษาวิชาการทหารของ ยศ.ทบ., วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.จปร., พบ., รร.นส.ทบ. และ นรด.  
 ระดับ ทบ. และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานด้านการฝึกอบรมและศึกษาวิชาการทหาร 
 ของ ยศ.ทบ., วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.จปร., พบ., รร.นส.ทบ. และ นรด. 

ด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา 

รายชื่อหนังสือตำรา ที่จดัพิมพ์ในปี ๒๕๖๐ 

๑. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย 
๒. โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก สำหรับกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
๓. คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและประเมินผลเฉพาะทั่วไปทหารจู่โจม 
๔. ทหารสารวัตรสนับสนุนกองพลและกรม 
๕. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน  รส. ๓ – ๒๐.๙๗๑ 
๖. คู่มือดูแลระบบน้ำประปา 
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๗. คู่มือทางเทคนิคว่าด้วยหลักการขั้นมูลฐานของเครื่องวัดประจำอากาศยาน  คท. ๕๕ – ๔๑๒ 
๘. ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ 
๙. คู่มือเทคนิคบำเหน็จความชอบเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) เงินประจำตำแหน่งของ 
    ข้าราชการ 
๑๐. พจนานุกรมศัพท์ทหารปืนใหญ่อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ 
๑๑. คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและประเมินผลทักษะพลแม่นปืน 
๑๒. คู่มือจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงาน 
๑๓. หลักนิยมรบพิเศษว่าด้วยการปฏิบัติการของหน่วยจู่โจม 
๑๔. ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเสริมขีดความสามารถกำลังพลบรรจุใหม่ในกองพันปฏิบัติการพิเศษ 
๑๕. คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและประเมินผลทักษะพลแม่นปืนชั้นสูง 
๑๖. ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่ ของกองพันจู่โจม ๕ สัปดาห์ 
๑๗. ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒ นาย) 

รายชื่อหนังสือตำรา ที่จดัพิมพ์ในปี ๒๕๖๑ 

๑. ข้อมูลทหารช่างสนาม * 
๒. ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ * 
๓. คู่มือ การฝึกอบรมช่างภาพสนาม  
๔. คู่มือ การบริการทางการแพทย์ในสนาม  สำหรับปฏิบัติการรบพเิศษ 
๕. คู่มือ การปฏิบัติงาน ของสารวัตรทหารยามปกต ิ(ฉบับปรับปรุง) 
๖. คู่มือ กขค. ประสานเสียง ( เล่ม ก. ) 
๗. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย หลกันยิมการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอรล์าดตระเวนติดอาวุธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. คู่มือ การฝึกและประเมนิผลการฝึกตามภารกิจ สำหรับกองพันเฉพาะกิจ 
๙. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย การป้องกันภายใต้สภาพแวดล้อม เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลยีร ์
๑๐. คู่มือ ชา่งเกือกสัตว์หลกัสูตรนายสิบช่างเกือกสัตว ์
๑๑. คู่มือ ผู้บงัคับสุนัขทหาร  
๑๒. หลักนยิมการส่งกำลังบำรุง 
๑๓. รวมอาวุธเบาที่ใช้ใน ทบ.ไทย * 
๑๔. จรวดหลายลำกล้อง 
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รายชื่อหนังสือตำรา ที่จดัพิมพ์ในปี ๒๕๖๒ 
๑. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย หลกันยิมการบินทหารบก 
๒. ระเบยีบการตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของหมวดดุริยางค ์
๓. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย เทคนคิการตรวจการณ์สำหรับเครื่องยิงลูกระเบิด (รส.๒๓ – ๙๓ – ๒) 
๔. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำปืนใหญเ่บากระสุนวิถีโค้ง แบบ ๕๔ ขนาด ๑๐๕ มม. LGl MK l   
    (คฝ.๖ -๑๒) 
๕. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำแบบแล่นไต่ลำนำวิถีด้วย   
    เลเซอร์ STARSTREAK (คฝ.๔๔-๑๔) 
๖. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำอาวุธนำวิถีต่อสูอ้ากาศยานระดับต่ำชนดิประทับไหลย่ิง  
    LGLA –S (คฝ.๔๔-๑๕) 
๗. ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ เคม ีชวีะ รังสี และนวิเคลียร์  
    (ชครน.) 
๘. คู่มือการเป่าสัญญาณแตรเดีย่ว และการบรรเลงขลุ่ยกลอง 
๙. หลักนยิมกองทัพบก ว่าด้วย การบริการทางการแพทย ์
๑๐. คู่มือผู้บังคับหมวดเสนารักษ ์
๑๑. คู่มือนายสิบพยาบาลกองร้อย 
๑๒ .คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยชุดรบทหารมา้รถถัง และทหารม้าบรรทกุยานเกราะ 
รายชื่อหนังสือตำรา ที่จดัพิมพ์ในปี ๒๕๖๓ 
๑. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย หมูแ่ละหมวดทหารราบอาวุธเบา (รส.๓ – ๒๑.๘) 
๒. คูม่ือราชการสนาม ว่าดว้ย หมูแ่ละหมวดทหารมา้บรรทกุยานเกราะ (รส.๓ – ๒๑.๗๑) 
๓. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย หลกันยิมทหารม้าอากาศ (รส.๑๗ – ๕๗ (ฮ.)) 
๔. หลักสตูรการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู ่ตอน หมวด และเป็นหนว่ยกองร้อย          
    กองร้อยทหารม้าอากาศ (๘ สัปดาห)์ (ลฝ.๑๗-๘๗ (ฮ)) 
๕. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำปืนใหญ่หนกักระสุนวิถีราบ แบบ ๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม.         
    (คฝ.๖ – ๑๖) 
๖. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำจรวดหลายลำกล้องแบบ ๕๖ ขนาด ๑๒๒ มม. 
๗. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำจรวดหลายลำกล้องแบบ ๓๑ อัตราจร (คฝ.๖ – ๑๙) 
๘. คู่มือการฝกึ ว่าดว้ย การฝึกพลประจำปืนใหญ่เบาะกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๔๙ ขนาด ๑๐๕ มม. M119  
     (คฝ.๖ – ๑๗) 
๙. คู่มือราชการสนาม ว่าดว้ย ความอยู่รอดในสนามรบ (รส.๕-๑๐๓) 



๘๙ 
 

๑๐. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนยิม กรม บ. (รส.๓ – ๐๔.๑๑๑) 
๑๑. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนยิม พัน.บ.ปีกติดลำตัว 
๑๒. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนยิม พัน.บ. สนบัสนุนทั่วไป (รส.๓ – ๐๔) 
๑๓. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนยิม พัน.บ. ปีกหมุน (รส.๓ - ๐๔) 
๑๔. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การเลีย้งดูประกอบเลี้ยงในสนาม 
๑๕. คูม่ือราชการสนาม  ว่าด้วย ปฏิบัติการทำควัน (รส.๑๐๐ - ๓ - ๕๐ ) 
๑๖. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ทำเนยีบกำลังรบ (รส.๓๐ – ๒๒) 
รายชื่อหนังสือตำรา ที่จดัพิมพใ์นปี ๒๕๖๔ 
๑. คู่มือราขการสนามว่าด้วย หมู่ หมวดทหารราบยานเกราะเบา (รส.๓ – ๒๑.๙) 
๒. คู่มือราชการสนามวา่ด้วย การตอ่สู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ (รส.๒๑ – ๑๕๐) 
๓. คู่มือราชการสนามว่าด้วย หลักนยิมการข่าวกรอง (รส.๓๐ – ๑๐๐) 
๔. คู่มือราชการสนามว่าด้วย ระบบฉากขัดขวางของกำลังรบผสมเหล่า (รส.๕ – ๙๐ – ๗) 
๕. คู่มือกระบวนการวางแผนของกองพันทหารปืนใหญ่สนาม (คฝ.๖ – ๓) 
๖. ระเบยีบการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู ่ตอน หมวด ของหมวดทหารมา้ กองร้อยทหารม้า  
    (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตส.๑๗ – ๒๗) 
๗. ระเบยีบการตรวจสอบการฝึก การฝกึเป็นหน่วยตามหน้าที่ของกองร้อยทหารมา้ (บรรทกุยานเกราะ)  
    กองพันทหารมา้ (บรรทกุยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตส.๑๗ – ๒๗ (พ.)) 
๘. คู่มือการฝกึว่าด้วย การฝึกความชำนาญการทหารมา้สำหรับการทดสอบเป็นบุคคลของหนว่ยทหารม้า  
    (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. ๒๕๖๔ (คฝ.๑๗ – ๒๗ – ๑) 
๙. คู่มือการฝกึว่าด้วย การฝึกความชำนาญการทหารมา้สำหรับการทดสอบเป็นบุคคลของหนว่ยทหารม้า  
    (ลาดตระเวน) พ.ศ. ๒๕๖๔ (คฝ.๑๗ – ๕๗ – ๑) 
๑๐. ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝกึทหารใหมเ่ฉพาะหนา้ที่ของเหล่าทหารมา้ (๒ สัปดาห์)         
      พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลฝ.๑๗ – ๑) 
๑๑. ระเบียบการตรวจสอบการฝึก เป็นหน่วยเบื้องสูงของกองพนัทหารมา้ (บรรทกุยานเกราะ)  
      พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตส.๑๗ – ๒๕) 

 

 

 
 



๙๐ 
 

บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมยทุธศกึษาทหารบก 
 

หมายเลขโทรศพัท ์
 

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ โทรคมนาคม โทรคมนาคม ทศท. 
 

 
ทบ. ทหารร่วม 

 
( ระบบ DID ) 

 ตู้สาขาโทรศัพท์ ยศ.ทบ. 89000 53-21093 0-2241-1398   

  89173 53-21096 0-2241-1660   

    53-23683 0-2241-3285   

    53-23684 0-2241-4036   

    53-23685 0-2241-4046 
 

   
0-2241-4994 

 

  
  0-2241-4068-9 

 

                                                                                                          
 

0-2241-6124-7 
 

กองยุทธการและการข่าว         

ธุรการ กยข.ยศ.ทบ. 89030   0-2241-0621   

แผนกประชาสัมพันธ ์ 89031   0-2241-4840  

แผนกยุทธการและการข่าว  89032   
 

  

แผนกแผน  89033       

แผนกสารสนเทศ  89105   0-2243-7921   

ศูนย์พัฒนาหลกันิยมและ
ยุทธศาสตร ์

  
 

    

ผธก.ศพย.ยศ.ทบ. 89201 
 

    

กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ. 89231 
 

0-2241-3669 
 

กพล.ศพย.ยศ.ทบ. 89230 
 

0-2241-4039   

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ 89158 
 

0-2241-4393   

ผอ.กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. 89211       

สำนักการฝึก         

บก.สกฝ.ยศ.ทบ 89312       

กองการฝกึ  89020   0-2241-4103   
กองการตรวจและ
มาตราฐานการฝึก  89318       

กองสนับสนุนการฝึก  89120    0-2241-3656   



๙๑ 
 

บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมยุทธศกึษาทหารบก 
 

หมายเลขโทรศพัท ์
 

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ โทรคมนาคม โทรคมนาคม ทศท. 
 

 
ทบ. ทหารร่วม 

 
( ระบบ DID ) 

สำนักการศึกษา         

บก.สกศ.ยศ.ทบ 89332       

กองการศกึษาในประเทศฯ 89050        

กองการศกึษาตา่งประเทศฯ 89338   0-2243-9141    

กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.  89384       

กสค.สกศ.ยศ.ทบ. 89070       

ศูนย์ภาษา         

ธุรการ ศภษ.ยศ.ทบ. 89110   0-2241-4055   

กองภาษาสากล 89111   0-2241-0793   

กองแผนและประมวลผล 89112       
กองภาษาอาเซยีนและ
ตะวันออก 89114       

กองคัดสรรและพัฒนา
บุคลากร         

ธุรการ กคพบ.ยศ.ทบ. 89100   0-2241-4037   

แผนกพัฒนาบุคลากร 89108  0-2668-5994   

แผนกคัดสรร 89109       

กองอนุศาสนาจารย ์         

ธุรการ กอศจ.ยศ.ทบ. 89140   0-2241-4066   
แผนกวิชาการและ
การศึกษา 89141      

แผนกศาสนพธิี 89142      

แผนกอบรม  89143   0-2241-4724   

แผนกกำลังพล  89144      
 

 
 


