
สัมภาษณ์พิเศษ  ทีมข่าวทหารบก

ท�าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาการ โดยยังคง 
มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะให้กับผู ้เรียนใน ๔ ด้าน คือ  
สร้างความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) ประสบการณ์ 
(Experiences) และลักษณะพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค์  
(Attributes)

 
ข่าวทหารบก : ในปีน้ีหน่วยของท่านมีแผนการ
บริหารจัดการก�าลังพลและสิ่ งอุปกรณ์อย ่างไร 
เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของกองทัพบกที่จะ 
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผบ.วทบ. : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยการทัพบก ได้มีมาตรการการ
สลับหมุนเวียนก�าลังพลและนักศึกษา เข้าปฏิบัติงาน  
ณ ที่ต้ัง และด�าเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการตรวจ 
คัดกรอง ATK ให้กับ ครู อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 
ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ รวมถึงมีการสนับสนุน 
ให้ก�าลังพลฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

ในด ้านบุคลากรทางด ้านการศึกษา วิทยาลัย 
การทพับกมุง่ส่งเสรมิการพฒันาความรู ้และทกัษะ รวมถงึ 
การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การพัฒนาหลักสูตร  
ต�ารา ให้มีความทันสมัย 

วิทยาลัยการทัพบก ยังคงมุ่งปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอน โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
ในการเตรียมความรู ้ผู ้เข้าฝึกอบรมล่วงหน้า เพื่อให้
สามารถลดการบรรยายในห้องเรียนรวมท้ังให้มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาฐานข้อมูลใน
ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง 
การใช้แอปพลเิคชนั AWC- ES มาช่วยในการจดัการเรยีน 

การสอน โดยในปีน้ี มุ ่งพัฒนาคุณภาพคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายห้องเรียน เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นักศึกษา
สามารถสื่อสารแบบสองทาง ผ่านระบบออนไลน์ทั้งใน
ชั้นเรียนและห้องศึกษาเป็นคณะ มีการวางระบบสาย 
LAN (Local Area Network) พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สญัญาณ อกีทัง้ยงัได้ประสานขอความร่วมมอืภาคเอกชน 
อย่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ติดตั้ง 
จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)  
เพิม่เตมิ ๑๘ จดุ เพือ่รองรบัระบบเทคโนโลยด้ีานการศกึษา
และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลด 
ข้อจ�ากดัทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต โดยยงัคงมาตรฐานของ
หลักสูตร รวมถึงชดเชยข้อจ�ากัดในการฝึก 

ข่าวทหารบก : ตลอดการรับราชการที่ผ่านมา  
ท่านมีใครเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต
ผบ.วทบ. : พล.อ. ณรงค์พนัธ์ จติต์แก้วแท้ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก ท่านปัจจุบัน เป็นบุคคลที่ผมถือเป็นแบบอย่าง
ในการด�าเนินชีวิต ท่ีส�าคัญ ท่านเป็นแบบอย่างของ 
นายทหารทีถ่วายความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ  
รวมถึงแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการ
ด�าเนินชีวิตและการท�างาน ปฏิบัติงานทุกภารกิจด้วย
ความสุขุม รอบคอบ และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนเป็น 
ผู ้ มี บุคลิกภาพ ลักษณะทางทหารท่ีดีและองอาจ  
สง่าผ่าเผย ท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตัว เรียบง่าย โดยเฉพาะท่านให้ความส�าคัญกับการ
สนับสนุนให้ก�าลังพลชั้นผู้น้อยเกิดการพัฒนาตนและ 
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ด้วยอดุมการณ์รกัชาตทิีแ่รงกล้า ท�าให้
พล.ต. วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ ผบ.วทบ.
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติทุกภารกิจอย่างเต็ม
ก�าลังความสามารถมาโดยตลอด วันนี้
ทีมข่าวทหารบกจะได้น�าบทสัมภาษณ ์
ของท่านมาตีพิมพ์ เผยแพร่ผ ่าน 
คอลมัน์สัมภาษณ์พิเศษค่ะ

ข่าวทหารบก : ขอบเขตและภารกิจของหน่วยท่าน
มีอะไรบ้าง
ผบ.วทบ. : วิทยาลัยการทัพบก เป็นสถาบันการ
ศึกษาสูงสุดของกองทัพบก โดยใช้ต้นแบบจากหลักสูตร
ของวิทยาลัยการทัพบกสหรัฐอเมริกา (US Army War 
College) ให้การฝึก และศึกษา แก่นายทหารสญัญาบตัร 
ของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน  
ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบ และการบริหาร
ในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการ
ของกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้งัคบับญัชา และฝ่ายอ�านวยการ 
ระดับสูงได้ 

ข่าวทหารบก : วิสัยทัศน์ในการท�างานของท่าน
เป็นอย่างไร 
ผบ.วทบ. : ผมมุ ่งมั่นสานต่อปณิธานของอดีต  
ผู้บังคับบัญชา จากการเปลี่ยนผ่าน (Transform) และ
มุ่งสู่อนาคต (Go forward) ด้วยการเป็นองค์กรดิจิทัล 
รักษาระดับและพัฒนาสู่การเป็น AWC CONNECT  
เป็นท่ีมาของวิสัยทัศน์ ในการสร้างนักศึกษาวิทยาลัย
การทัพบก ดังนี้

A (Art of Command, Science of Control)  
มีท้ังศิลป์ของการปกครองบังคับบัญชา บนพื้นฐาน 
ของศาสตร์ที่ได้รับการถ่ายทอด

W (Wisdom) ถึงพร้อมด้วยปัญญา สามารถน�าพา
กองทัพและประเทศชาติพ้นภัยความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกรูปแบบ

C (Connectivity) ความเชื่อมโยงท่ีนักศึกษา 
สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ สู ่แผนปฏิบัติการ 
กองทัพบก รวมถึงการปฏิบัติได้/ความเช่ือมโยงระดับ
ยุทธศาสตร์สู่ยุทธวิธี ด้วยการยกระดับความสามารถ
ทางด้านยุทธการของนักศึกษา/ความเชื่อมโยงจากอดีต 
สู่ปัจจุบัน ก้าวทัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง/
ความเชื่อมโยง ทั้งเนื้อหาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษา 

พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

“ข้าราชการกองทัพบกมีอุดมการณ์รักชาติ และความเสยีสละในการปกป้องประเทศชาต ิและ สถาบันพระมหากษัตริย ์เราต่างม ี
ความเข้าใจในบทบาท และภารกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี มีการพัฒนาการฝึกศึกษา และท�าหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ  
เพื่อเป็นการการันตีความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  ในทุกสถานการณ์ เราจึงมักพบทหารบกเข้าไป
มีบทบาทในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือคอยเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกเหตุการณ์วิกฤตของประเทศ”

แม้เผชิญกับยุค New Normal/ความเช่ือมโยงของ 
ผู ้เชี่ยวชาญ เครือข่ายวิชาการที่แข็งแกร่งขึ้น/และ
ที่ส�าคัญ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่มาจาก 
ทางฝ่ายทหาร ข้าราชการพลเรอืน รฐัวิสาหกจิ ภาคเอกชน  
ซึ่งทุกท่านต่างเป็นหุ ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ที่ส�าคัญ ท่ีมีความเข้าใจเร่ืองความม่ันคงและพร้อม 
ผนึกก�าลังเพื่อการป้องกันประเทศ

ข่าวทหารบก : ในฐานะที่ท่านก้าวเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่ง ท่านมแีนวทางการพัฒนาหน่วยงานของท่าน  
อย่างไร
ผบ.วทบ. : แนวทางการพัฒนาจะต้องเป็นไปตาม
นโยบายการฝึกอบรม และการศึกษาของกองทัพบก 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนี้จะต้องค�านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) รวมทัง้นโยบายท่ี ผบ.ทบ. ได้มอบ 
ให้แก่หน่วยในโอกาสต่าง ๆ และยังต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการฝึกของกองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
(ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อให้พร้อมรับมือกับปัญหา
ความม่ันคงทุกมิติ ทุกรูปแบบ วิทยาลัยการทัพบกได้
มุ ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้มีการ
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Hybrid Learning) ปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ ผสมผสานการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในเวลา
เดียวกัน เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายโทรคมนาคม สามารถ
เรียนได้ทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ โดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  
ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
มุ ่งเน้นผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน การอบรม
แบบหลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
ผู ้เข้ารับการอบรม ครู อาจารย์ไปพร้อมกัน รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Individual 
Study) เช่น เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เป็นต้น

มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการเรียนรู้
ด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมบุคลากรในการยกระดับทักษะสู่
กองทัพบกดิจิทัล การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจ 
ที่อยากเรียนรู้ โดยเฉพาะการเปล่ียนโฉมบทบาทครู  
ให้เป็นครยูคุใหม่ ทีเ่ปลีย่นบทบาทจากครผููส้อน เป็นโค้ช 

ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๕


