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คํานํา
เอกสารสรุปนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับ
เปนเอกสารเบื้องตนให ผบ.หนวยระดับ กรม. ไดใชทบทวนความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา
ดังกลาว ทั้งนี้หากตองการคนควาเพิ่มเติม สามารถคนควาไดจากนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ ตลอดจนใหเห็นถึงนโยบายการปฏิบัติงานในดานการเตรียมกําลังในดานการศึกษาในป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการทดสอบ
ความรูดวย
สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร

สรุปนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กลาวทั่วไป
มีการแยกการจัดการศึกษาของ ทบ. ใหสอดคลองกับ “การฝกเปนบุคคล (individual training)” ซึ่งเปน
การศึกษาทางทหารตามระบบการฝกทางทหารสากล กับ “การศึกษาเฉพาะทาง (education)” ซึ่งเปน
การศึกษาทางพลเรือนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค
ไดขยายความชัดเจนในการสรางความพรอมรบดานการฝกและศึกษาของ ทบ. ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดย
การเตรียมกําลังพลทุกตําแหนงในอัตรา ทบ. ใหมีความรู ในการปฏิบัติหนาที่ผานระบบการศึกษาของ ทบ.
นโยบายทั่วไป
นโยบายดานการบริหารการศึกษา
๑.สรางระบบการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบอัตรากําลัง และระบบ การบริหารงานบุคคลสอดคลองตาม
การพัฒนาระบบราชการและกองทัพมิตรประเทศ
๒.มุงเนนการบริหารทรัพยากรดานการศึกษาที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชน สูงสุด โดยผูเขารับการศึกษา
จะตองมีหนาที่ตรงตามหลักสูตร
และมีการเตรียมการลวงหนาที่หนวยเพื่อลดการบรรยายแลวนําเวลา
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นไปใชในการฝกและทดสอบปฏิบัติเปนรายบุคคลเชนเดียวกับกองทัพ มิตรประเทศ
๓. แยกการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง “หลักสูตรทางทหาร” ใน รร.หนวยและเหลาสาย
วิทยาการ กับ “หลักสูตรทางพลเรือน” ในสถาบัน การศึกษาของ ทบ. เพื่อใหตรง ตามวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษาแตละประเภทอยางเปนสากล และไมลดทอนความเขมแข็งของหลักสูตร ทางทหารลง
นโยบายดานการสงเสริมการศึกษา :
กําลังพลที่จะสงศึกษาหรือลาศึกษาในเวลา ราชการทั้งในประเทศและตางประเทศ จะตองมีผลการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป และเปนสาขาวิชาที่ตรงตาม หนาที่ในปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญา
บัตรในตําแหนงผบ.มว. - ผบ.รอย. และ ปญหาผูไมสําเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดใหกลับมารับ
ราชการชดใชทุนทุกกรณีเพื่อแกไขปญหา การขาดแคลนครู อาจารย

นโยบายดานการพัฒนาเพื่อความทันสมัย
๑

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลอัตโนมัติผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e - learning)โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานหรือวิชาที่สามารถศึกษาไดดวยตนเอง เพื่อชดเชยขอจํากัด
ดานงบประมาณและใหกําลังพลทุกคนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
๒
สงเสริมการพัฒนาความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและความรูดาน
ภาษาอังกฤษ โดยใหถือเปนเกณฑขั้นต่ําในการผานเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนตนไป เพื่อกระตุนใหกําลังพลตองศึกษาอยูตลอดเวลาตามแหลงความรูทั่วไป
นโยบายดานหลักสูตรการศึกษา
๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงครอบคลุมการ
ปฏิบัติการทางทหารของ ทบ. โดยเพิ่มเปนวิชาหลักแทนการบรรยายสอดแทรกในวิชาตางๆ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ ทบ. ในปจจุบัน
๒ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยใหมีการเตรียมการศึกษาลวงหนาทุก
หลักสูตร โดยใหพรอมภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนําเวลาไปใชใหเกิดประโยชนกับการฝกปฏิบัติ
๓ ปรับปรุงวิธีการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา โดยตองผานการปฏิบัติ
เปนรายบุคคลอยางแทจริง โดยใหพรอมภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใหสอดคลองตามแนวทางกองทัพ
มิตรประเทศทั้งภายในและภายนอกอาเซียน
นโยบายดานครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
๑ ใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารยทหาร (Exchange Instructor) กับกองทัพ
มิตรประเทศในอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ทั้งในรูปแบบของการสอนประจํารายวิชาหรือการกําหนด หวงเวลา
โดยใหเริ่มในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหลา ร., ม., ป., และหลักสูตรหลักประจํา รร.สธ.ทบ. กอน
ตามความพรอมของทุกฝาย เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและกระตุนใหมีการพัฒนาการศึกษา ของ
ทบ. ใหเปนสากล
๒
แยกแนวทางพัฒนาครู อาจารยแตละประเภทใหมีความชัดเจนระหวางครู
อาจารยทหารที่หมุนเวียนผูที่มีความรูและประสบการณจากหนวยกับครู อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน ที่
เปนความชํานาญเฉพาะ
๓ เรงรัดการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ ทบ. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติ
หนาที่เปนครู อาจารย และ ผบ.หนวย ในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อแกไข
ปญหาครู อาจารย

๔ ให นขต.ทบ. สนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหนาที่ครู อาจารยตามที่ รร.หนวย และ
เหลาสายวิทยาการรองขอ ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย อาจารยประจํากลุมในการฝกปญหาที่บังคับการ และ
การฝกภาคสนาม ทั้งนี้จะตองไมกระทบตอภารกิจสําคัญของหนวย
๕
ใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูบริหารสายงานการศึกษา
ทุก
ตําแหนง (เวนตําแหนง ผบ.หนวย ชั้นนายพล ที่ ทบ. ใหปฏิบัติหนาที่ ผบ.รร. อีกตําแหนงหนึ่ง) จะตองผาน
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู อาจารย หรือสายงานการศึกษามากอนตามที่ ทบ. กําหนด โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนตนไป เพื่อใหการบริหารงานดานการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง
นโยบายดานผูเขารับการศึกษา
.๑
ใหหนวยและเหลาสายวิทยาการเรงรัดระบุหลักสูตรที่จะเขารับการศึกษา ไว
ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให ทบ. สามารถบริหารจัดการครู
อาจารย และงบประมาณได
๒ ให ยศ.ทบ. จัดการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการใหกับตําแหนงที่ไม
สามารถกําหนดเหลาได (ตําแหนงอัตราขาราชการพลเรือนกลาโหม) เชนเดียวกับ บก.ทท. และ ทร. โดยเริ่ม
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนตนไป เพื่อนําทรัพยากรที่มีจํากัดไปมุงใหกับตําแหนงอัตราทหาร ที่ใชงานจริง
.๓
ใหนําผลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการทุกระดับมาเปน
สวนประกอบการพิจารณาความกาวหนาในการรับราชการใหเปนรูปธรรม โดยใหเริ่มมีผลบังคับใชสําหรับกําลัง
พลที่บรรจุใหมตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนตนไป
นโยบาย ดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
เรงรัดปรับปรุง และพัฒนา อุปกรณประกอบการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรใหสามารถ ใชงาน ดูแล
รักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ
นโยบายดานการสนับสนุนที่นั่งศึกษาแกสวนราชการอื่นและมิตรประเทศ
ใหรับเขาศึกษาไดเฉพาะผูที่บรรจุในตําแหนงซึ่งจะตองใชความรูจากหลักสูตร
โดยตรง สําหรับการรับขาราชการนอก ทบ. เพิ่มเติมจากที่นั่งศึกษาซึ่งไดจัดสรรประจําป จะทําไดเฉพาะกรณี
ที่มีเหตุผลความจําเปนอยางแทจริง และตองไดรับการอนุมัติจาก ทบ. กอน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครู
อาจารยซึ่งสงผลตอมาตรฐานหลักสูตร

นโยบายเฉพาะ
กพ.ทบ. : รับผิดชอบการจัดกําลังพลเขารับการศึกษา และการวางแผน บรรจุกําลังพลใหตรงตามหลักสูตร
การศึกษาในทุกระดับ กําหนดแนวทางรับราชการของแตละเหลาและกําหนด คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใน
หลักสูตรที่จะตองศึกษาใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการดาน
การศึกษาของ ทบ.และพิจารณาแกไขคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ของ ทบ. ใหเปนไปตาม
นโยบาย
ยก.ทบ. : .รวมกับ กพ.ทบ. ปรับปรุงอัตรา ทบ. ตอนที่ ๓ อัตรากําลังพล ในเรื่องเหลาใหชัดเจนทุกตําแหนงให
แลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษาของ ทบ..และ
พิจารณาแกไขคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษาของ ทบ. ในอัตรา ทบ.
ยศ.ทบ. :พัฒนาและกํากับดูแลการประเมินผลการศึกษาใหมีความทันสมัย เปนสากล และสอดคลองกับระบบ
การศึกษาในปจจุบัน โดยใหมุงเนนไปที่การปฏิบัติไดจริงเปนรายบุคคล เพื่อใหสามารถนําผลการศึกษามาใชใน
การแตงตั้งโยกยายและระบบปลดถายกําลังพลตามยุทธศาสตร ทบ.ฯ ไดอยางเปนรูปธรรม
หนวยและเหลาสายวิทยาการ :จัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดาน การศึกษาตามความรับผิดชอบแตละ
หมายเลข ชกท. ที่กําหนดไวในคําสั่ง ทบ. และกําหนดแนวทางรับราชการ ดานการศึกษาใหชัดเจนภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งบูรณาการระบบการศึกษา,.ระบบอัตรากําลังและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในความรับผิดชอบของเหลา
นขต.ทบ.
๑ เตรียมความพรอมกําลังพลเขารับการศึกษาลวงหนาเพื่อนํา เวลาที่เพิ่มขึ้นไปใชในการจัดการศึกษาแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางและการวัดผลโดยการปฏิบัติ
.๒ ดําเนินการคัดเลือกกําลังพลเขารับการศึกษาใหตรงตาม หนาที่หมายเลข ชกท. และบรรจุใหปฏิบัติงานตาม
ความรูที่ไดรับการศึกษา
และนําผลการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการไปใชในการพิจารณา
ความกาวหนาในการรับราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายหลังการสําเร็จการศึกษาเพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดการดานการศึกษาใหสอดคลองกับ ทรัพยากรดานการศึกษาที่มีจํากัด
.๓ จัดกําลังพลไปปฏิบัติหนาที่ครู อาจารยในหนวยการศึกษา เปนครั้งคราวตามที่ไดรับการรองขอ เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลน ครู อาจารยที่มีประสบการณ

การเตรียมกําลังในดานของการศึกษาทางทหาร ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารบก
ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ไดระบุไว ใน
นโยบาย เฉพาะ ดานยุทธการ ในเรื่องของการเตรียมกําลัง ในดานของการศึกษาทางทหาร ใหศึกษา ทํา
ความเขาใจ เพื่อใหรูวา ในปงบประมาณ ๖๒ มีเรื่องใด ที่เปนนโยบาย ที่ตองปฏิบัติ ในดานของการศึกษาทาง
ทหาร

สรุป
การทบทวน
นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเปน นโยบาย ในการเตรียมกําลัง
ทบ. ในดานของการศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการเตรียมความพรอม และเสริมสรางขีด
ความสามารถใหกับ ทบ. ในดานการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับปฏิบัติภารกิจของทบ. นั้น และขณะเดียวกัน
ตองทําความเขาใจ กับ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก
ในดานการเตรียมกําลัง ในเรื่องของการศึกษาทางทหาร เพื่อใหรูทิศทาง และนโยบายที่ปฏิบัติในปจจุบัน

เอกสารอางอิง
- นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
- นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการ
ทหารบก

