
 

การศึกษาของกองทัพบก 

 
“การศึกษาคือ การฝกอบรมดานจริยธรรม 

และการเสริมสรางสติปญญาใหแกมนุษย :  อริสโตเติล” 
 เม่ือกลาวถึงการศึกษาแลวเปนท่ียอมรับกันวาการศึกษา
นับเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนา และแกไขปญหาตางๆในสังคม เนื่องจากการศึกษา
เปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ ตลอดจน
ชวยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆ ท่ีจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยาง  
มีความสุข รูเทาทันการเปล่ียนแปลง การศึกษาเปนกระบวนการท่ี
มุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ        
มีพัฒนาการท่ีสมดุลท้ังปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม กระบวน
การศึกษา จึงมีผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา แลว
กองทัพบกซ่ึงเปนองคดรขนาดใหญท่ีมีความรับผิดชอบดานความ
ม่ันคงและเปนหลักประกันความอยูรอดของประเทศชาติ จัด
การศึกษาภายในกองทัพบกอยางไร 

กลาวทั่วไป 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ กําหนดใหกองทัพบกมีหนาท่ีเตรียม
กําลังกองทัพบกตามอํานาจหนา ท่ีของกระทรวงกลาโหม มี         
ผูบัญชาการทหารบกรับผิดชอบหรือกลาวไดวา กองทัพบกเปน
หนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการเตรียมกําลังและการใชกําลังในการ
ปองกันประเทศ ท้ังนี้ในการเตรียมกําลังของกองทัพบก คือ การทํา
ใหกําลังมีความพรอมต้ังแตยามปกติและสามารถนําไปใชในการ
ปองกันประเทศและธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชนของ
ชาติ ซ่ึงความพรอมดังกลาวนั้น ไดแก ความพรอมดานกําลังพล 
ความพรอมดานยุทโธปกรณ และความพรอมดานแผนการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ในมาตรา ๒๙ ยังไดกําหนดวา โครงสรางองคกร การ
ฝกและการศึกษาของทหารและขาราชการพลเรือนกลาโหมให
เ ป น ไปตามนโยบาย ท่ีกระ ทรวงกลาโหมกํ าหนด โดยให
กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการฝกและศึกษาในระดับ
ยุทธศาสตร การปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยและการของ

กองบัญชาการกองทัพไทย และใหกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี 
 ซ่ึงการเตรียมความพรอมดานกําลังพลในการปฏิบัติการ
นั้นกระทําดวยการใหการฝกและศึกษาแกกําลังพลของกองทัพบก
ท้ังปวง ใหมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามตําแหนงหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพโดยกองทัพบกมีสวนราชการท่ีรับผิดชอบดาน
การศึกษาท่ีเปนหลักคือ กรมยุทธศึกษาทหารบกซ่ึงมีหนาท่ีตาม
อัตราเฉพาะกิจ ๔๑๐๐ กลาวคือ "วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน กํากับการ ดําเนินการสนับสนุน และตรวจตรา
เกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝกและศึกษาของกําลังพลเปน
บุคคลและหนวยตางๆของกองทัพบกท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ และกิจการอนุศาสนาจารย ใหการฝกและศึกษา    
กําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบก ในหลักสูตรตางๆท่ี
กองทัพบกมอบหมาย อํานวยการฝกและศึกษาวิทยาการทุกเหลา
ในกองทัพบก สถาบันการศึกษา และเหลาสายวิทยาการ วิจัยและ
พัฒนา กําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตรทางทหารท้ังปวงของ
กองทัพบกท่ีเกี่ยวของ”  
 จากภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารบกดังกลาวมีหนวย
ข้ึนตรงกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารบกท่ีรับผิดชอบดาน
การศึกษาในฐานะกองฝายอํานวยการโดยเฉพาะคือ กองการศึกษา 
ซ่ึงมีอัตราการจัดประกอบดวย แผนกแผน แผนกศึกษาในประเทศ 
แผนกศึกษาตางประเทศ และมีหนวยฝากการบังคับบัญชาอีก ๑ 
หนวย คือ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงคการจัดการศึกษา 
 ในการ จัดการ ศึกษาแกกํ า ลั งพลของกอง ทัพบก         
กรมยุทธศึกษาทหารบกไดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา    
ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีกําหนดแนวทางในดาน
ตางๆ ประกอบดวย ดานการบริหารการศึกษา ดานการสงเสริม
การศึกษา ดานการพัฒนาเพื่อทันสมัย ดานหลักสูตรการศึกษา 
ดานครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดานผูเขารับการศึกษา 
ดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังยังสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และนโยบายของผูบัญชาการ
ทหารบกท่ีไดกรุณามอบใหแกหนวยในโอกาสตางๆ นอกจากนั้น
การจัดการศึกษายังมุงสูวิสัยทัศนกองทัพบก ป ๒๕๖๕ ที่กําหนด
วา เปนกองทัพบกที่มีความพรอม มีศักยภาพ และทันสมัยใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 ท้ังนี้ระบบการศึกษาของกองทัพบกถือวาเปนการจัด
การศึกษาเฉพาะทาง เปนการจัดการศึกษาท่ีจัดโดยหนวยงาน เพื่อ
ผลิตบุคลากรตามความชํานาญและตามความตองการของ



 

กองทัพบกเอง ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ขางตน ดังนั้นการจัดการศึกษาของกองทัพบกจึงมุงสูการผลิต
กําลังพล และเสริมสรางขีดความสามารถของกําลังพลใหมีความ
พรอมในการตอบสนองตอภารกิจของกองทัพบก ไดแก การปองกัน
ประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม 

การดําเนินการและความรับผิดชอบการศึกษา 
 ในการอํานวยการควบคุม กํากับดูแล การศึกษาใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายการ ศึกษ าของ
กองทัพบก และวิสัยทัศนของกองทัพบกในปงบประมาณแตละปนั้น 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ดําเนินการตามคําส่ังกองทัพบก เรื่อง 
แผนการศึกษางบงานศึกษาตามหลักสูตรประจําปงบประมาณ โดย
มีสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหลาสายวิทยาการ และหนวยจัด
การศึกษาของกองทัพบกเปนหนวยดําเนินการ ซ่ึงมีลักษณะ
แตกตางกัน กลาวคือ 
 สถาบันการศึกษาของกองทัพบก หมายถึง สถานศึกษา
ของกองทัพบก ท่ีไมข้ึนกับเหลาทหารของกองทัพบก มีภารกิจหลัก
ในการผลิตกําลังพลหรือเพิ่มพูนความรู และความพรอมในการ
เล่ือนวิทยฐานะของกําลังพลใหกับกองทัพบกเปนสวนรวม ไดแก 
โรงเรียนนายสิบทหารบก, โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพ
บก, วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก เปนตน 
 โรงเรียนเหลาของกองทัพบก หมายถึง สถานศึกษาของ
กองทัพบก ท่ีข้ึนตรงกับเหลาทหารของกองทัพบกและมีภารกิจหลัก
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานท้ังปวงของเหลา ไดแก โรงเรียนทหาร
ราบ ศูนยการทหารราบ, โรงเรียนทหารมา ศูนยการทหารมา, 
โรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ, โรงเรียนทหารชาง 
กรมการทหารชาง, โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร 
เปนตน 
 โรงเรียนสายวิทยาการ หมายถึง หนวยหรือสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีอยูใน
กรอบงาน สายงาน ในขอบเขตท่ีหนวยงานเหลานั้นรับผิดชอบเปน
การเฉพาะ ไดแก โรงเรียนการบินทหารบก, โรงเรียนสงกําลังบํารุง
ทหารบก, โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษ, กอง
อนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารบก, ศูนยภาษากรมยุทธศึกษา
ทหารบก เปนตน 
 หนวยจัดการศึกษา หมายถึง หนวยท่ีจัดการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีอยูในกรอบงาน สายงาน ใน

ขอบเขตท่ีหนวยงานเหลานั้นรับผิดชอบเปนการเฉพาะแตไมมีอัตรา
ครู อาจารย และไมมีโครงสรางการจัดเปนสถานศึกษาหรือโรงเรียน
ของกองทัพบก เชน กรมจเรทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก เปนตน 
 ประเภทของสถานศึกษาขางตนจึงมีความหลากหลาย
ตามความจําเปนและตามภารกิจของสถาบันการศึกษา โรงเรียน
เหลา และโรงเรียนสายวิทยาการ เนื่องจากสถาบันการศึกษาของ
กองทัพบกแตละหนวยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตน มีความแตกตาง
กันท้ังระดับหนวย และระดับช้ันยศของผูบริหารสถานศึกษา รูปแบบ
การจัดองคการ ประเภทและคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา 
ขนาด จํานวนผูเขารับการศึกษาในแตละปรวมท้ังงบประมาณท่ี
ไดรับ โดยมีผูบริหารการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ท่ีมีหนาท่ีในการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจทางการบริหารการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหลา โรงเรียนสายวิทยาการ และ
หนวยจัดการศึกษา ไดแก ผูบังคับบัญชาในตําแหนงผูบัญชาการ 
เจากรม ในช้ันยศพลตรี – พลโท ผูบังคับการในช้ันยศ พันเอก รอง
ผูบัญชาการโรงเรียนช้ันยศพันเอก – พลตรี ซ่ึงสวนใหญจะไดรับ
การมอบอํานาจจากผูบัญชาการโรงเรียนในการกํากับดูแลและชวย
ปฏิบัติงานแทนในดานการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษาช้ันยศ
พันเอก – พลตรี และรองผูอํานวยการกองการศึกษา ช้ันยศพันโท 
– พันเอก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภท และระดับของหนวยงานตามอัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ อัตราการจัดเฉพาะกิจ ซ่ึงมีความแตกตาง
และมีความหลากหลายตามความจําเปนและภารกิจของหนวยงาน 

หลักสูตรการศึกษา 
 กองทัพบกกําหนดนโยบายดานหลักสูตรการศึกษาให
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหลาสายวิทยาการ หนวยจัดการศึกษา
ของกองทัพบกพัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยมใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เนนให
ผู สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู  ความสามารถท่ีไดจาก
การศึกษาไปปฏิบัติงานจริง รวมท้ังใหสอดแทรกเนื้อหาวิชาท่ีมี
ความสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจเขาไวในหลักสูตร โดย
ยึดหลักวาผูเขารับการศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
 การศึกษาท่ีดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาโรงเรียน
เหลาสายวิทยาการและหนวยจัดการศึกษานั้นจะมีหลักสูตรสําหรับ
การศึกษา ๒ ประเภท คือ หลักสูตรการผลิต และหลักสูตรการ
เพิ่มพูนความรู โดยในแตละปกองทัพบกจะเปดการศึกษาหลักสูตร
ท้ัง ๒ ประเภทไดประมาณปละ ๓๐๐ หลักสูตร 
 หลักสูตรการผลิตท่ีดําเนินการในปจจุบันคือ หลักสูตรท่ี
เปล่ียนสถานะผูเขารับการศึกษาจากพลเรือนเปนทหาร หรือทําให
เกิดสถานะใหม ใหไดรับคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนดุริยางคทหารบก 



 

นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นักเรียนแพทย
ทหาร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู  คือ หลักสูตร ท่ี จัด สําหรับ
ขาราชการทหารใหเขารับการศึกษาระหวางรับราชการเพื่อใหมี
ความรูเพิ่มข้ึนสําหรับการปฏิบัติตามตําแหนงหนาท่ี หรือเพื่อท่ีจะ
บรรจุในตําแหนงนั้น ไดแก หลักสูตรหลัก หลักสูตรผูชํานาญการ
ทหาร และหลักสูตรเฉพาะหนาท่ี 
 โดยหลักสูตรหลัก เปนหลักสูตรวิชาชีพของเหลาและ  
สายวิทยาการท่ีนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารช้ันประทวน 
ตองเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการท่ีเหลาทัพกําหนด 
ไดแก หลักสูตรช้ันนายรอย ช้ันนายพัน รวมท้ังหลักสูตรหลักของ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรวิทยาการทัพบก 
 สําหรับหลักสูตรผูชํานาญการ เปนหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึน
เพื่อใหผูเขารับการศึกษา มีความรู ความสามารถ ชํานาญการ และ
ไดรับหมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) ตัวอยาง เชน 
หลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร, เสมียนงบประมาณ, นายทหารปลัด
บัญชี, ชางซอมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 สวนหลักสูตรเฉพาะหนาท่ีนั้น เปนหลักสูตรท่ีกําหนดใหผู
เขารับการศึกษามีความรูทางเทคนิคเฉพาะดาน เปนหลักสูตรซ่ึง
ไมไดหมายเลขชํานาญการทางทหาร เชน หลักสูตรการตรวจคน
วัตถุระเบิด, แพทยฝงเข็ม, ลาดตระเวนระยะไกล, นายสิบทะเบียน
ศพ เปนตน 
 ในการจัดหลักสูตรทางทหารนั้น สถาบันการศึกษา 
โรงเรียนเหลาสายวิทยาการ หนวยจัดการศึกษาจะตอง จัดทํา
หลักสูตรเสนอใหกรมยุทธศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตาม
คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี ๕๒๘/๕๗ เรื่อง การอํานวยการ
และควบคุมการฝกและศึกษาวิชาทหารของสถาบันการศึกษา 
โรงเรียนเหลาสายวิทยาการ และหนวยจัดการศึกษาของกองทัพบก 
เม่ือไดรับอนุมัติใหเปนหลักสูตรแลวจึงจะเปดการศึกษาได ซ่ึงการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นใหจัดการเรียนการสอนวันละไมนอย
กวา ๗ ช่ัวโมง และหากสามารถจัดท่ีพักใหผูเขารับการศึกษาไดให
จัดการเรียนการสอนวันละไมนอยกวา ๘ ช่ัวโมง ท้ังนี้ ไมรวมการ
เรียนการสอนนอกเวลาและการฝกปฏิบัติในเวลากลางคืน 
 ท้ังนี้ในการกํากับใหการศึกษาของกองทัพบกมีมาตรฐาน
และบรรลุวัตถุประสงค กองทัพบกไดจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

งบประมาณและการสนับสนุน 
 การสนับสนุนงบประมาณในการเปดการศึกษากรมยุทธ-
ศึกษาทหารบกไดรับการจัดสรรงบประมาณ ปละประมาณ ๕๐๐ – 

๗๐๐ ลานบาท เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีกองทัพบกไดรับการ
จัดสรรในแตละปประมาณ ๘.๘ หม่ืนลานบาท ถึง ๙ หม่ืนลาน
บาท คิดเปนรอยละ ๐.๕๕ ถึงรอยละ ๐.๗๘ ของงบประมาณ
กองทัพบกท้ังหมด และงบประมาณตอสัดสวนกําลังพลของ
กองทัพบกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ นายเศษแลว ถือวาเปนสัดสวน
ท่ีคอนขางนอย แตอยางไรก็ตามกองทัพบกไดกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาดานการศึกษาใหสอดคลองกับการเตรียมกําลังและการใช
กําลังท่ีมีความชัดเจนทําใหสามารถบริหารจัดการในดานการศึกษา
ไดตรงตามวัตถุประสงค 
 การจัดการศึกษาในแตละปนั้น มีจํานวนท่ีนั่งศึกษา
สําหรับนายทหารช้ันสัญญาบัตรประมาณ ๙,๒๐๐ ท่ีนั่ง/ป 
จําแนกเปนหลักสูตรเพิ่มพูนความรูและหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ ประมาณ ๕,๘๐๐ ท่ีนั่ง/ป และหลักสูตรผลิตกําลังพล 
จํานวนประมาณ ๓,๔๐๐ ท่ีนั่ง/ป 
 หลักสูตรนายทหาร ช้ันประทวน จํานวนประมาณ 
๑๓,๐๐๐ ท่ีนั่ง/ป จําแนกเปนหลักสูตรเพิ่มพูนความรู รวม
จํานวน ๕,๕๐๐ ท่ีนั่ง/ป หลักสูตรผลิตและหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ รวมจํานวน ๗,๕๐๐ ท่ีนั่ง/ป 
 นอกจากนี้กองทัพบกยังไดจัดสงกําลังพลรับการศึกษา  
ในตางประเทศประมาณปละ ๘๐ – ๑๐๐ ทุนและสนับสนุน      
สงกําลังพลเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
นอกกระทรวงกลาโหม โดยเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกปละประมาณ ๒๐ ทุน 
 จากท่ีนั่งศึกษาดังกลาวคิดเปนสัดสวนของกําลังพล
กองทัพบกท้ังนายทหารช้ันสัญญาบัตรและนายทหารช้ันประทวนท่ี
ไดรับการศึกษาในแตละปประมาณรอยละ ๑๑ ถึงรอยละ ๑๕ ของ
กําลังพลภายในกองทัพบกท้ังหมด 
 ท้ังนี้แนวทางการพิจารณาจัดลําดับความเรงดวนในการ
เปดหลักสูตรตามลําดับ กลาวคือ หลักสูตรการผลิตกําลังพล 
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการสําหรับกําลังพล หลักสูตรตาม
อนุมัติหลักการ นโยบาย ส่ังการของผูบังคับบัญชา หลักสูตรท่ีมีผล
โดยตรงตอความพรอมรบของหนวย โดยเนนหลักสูตรการศึกษา
สําหรับนายทหารประทวนในหลักสูตรเกี่ยวกับการใชงานปรนนิบัติ
บํารุงยุทโธปกรณ และหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลทุกระดับ 
 จากงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน และความสามารถ
จัดสรรท่ีนั่งการศึกษาท่ีมีอยางจํากัด จึงมีนายทหารช้ันสัญญาบัตร
และนายทหารช้ันประทวนท่ีอยูในเกณฑเขารับการศึกษาในหลักสูตร
ตางๆ ไมสามารถเขารับการศึกษาตามความตองการท่ีมีเปนจํานวน
มากไดโดยเฉพาะหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหลา ซ่ึง
หากยังจัดการศึกษาแบบเดิมจะไมสามารถใหการศึกษาไดท่ัวถึง 
กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงไดกําหนดใหจัดการศึกษาผสมผสาน



 

หลายๆวิธี ซ่ึงจะทําใหกําลังพลมีโอกาสไดรับการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
ไดแก การศึกษา ณ ท่ีต้ังหนวย, การศึกษาดวยชุดฝกสอนเคล่ือนท่ี 
และการศึกษาทางไกล เชน การศึกษาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ 
E-Learning และการศึกษาทางไปรษณีย 
 สําหรับการศึกษาทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ     
E-Learning นั้นปจจุบันกองทัพบกไดอนุมัติแผนแมบทการจัดการ
เรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และ
กรมยุทธศึกษาทหารบกไดเสนอโครงการจัดหาส่ิงอุปกรณในการ
พัฒนาโรงเรียนเหลา/สายวิทยาการ และหนวยงานการศึกษาของ
ก อ ง ทั พ บ ก ห ว ง ป  ๒ ๕ ๕ ๙  –  ๒ ๕ ๖ ๓  ว ง เ งิ น 
๙๗,๒๗๘,๘๒๐ บาท โดยเปนโครงการท่ีไดรับอนุมั ติจาก
รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหมแลว เ ม่ือ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๓๙ แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงขอขยาย
ระยะเวลาโครงการจากป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ เปนป ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ ท้ังนี้ไดปรับรายละเอียดความตองการใหทันสมัยกับ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 

ครูบาอาจารย 
 ผูมีหนาท่ีในการดําเนินการใหการศึกษาแกกําลังพลของ
กองทัพบกในสถาบันการศึกษาโรงเรียนเหลาสายวิทยาการนั้น 
ไดแก ครูอาจารย ท่ีอยูเบ้ืองหลังของการปฏิบัติภาระหนาท่ีของ
ทหารทุกระดับ เปนผูสรางความพรอมใหทหารทุกนายดวยการให
การศึกษา ใหวิชาความรูใหการฝก โดยทหารท่ีไดรับการฝกศึกษา
มาอยางดีมีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทําการรบหรือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจไดดีและบรรลุเจตนารมณของผูบังคับบัญชา 
 แตบทบาทการเปนครูอาจารยโดยท่ัวไปนั้น ไดรับการ
สงเสริมอยางจํากัด และไมเปนระบบเทาท่ีควรนายทหารสัญญา
บัตรมักไมนิยมการรับราชการในตําแหนงครูอาจารย จึงทําใหครู
อาจารยในสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหลาสายวิทยาการมีความ
ขาดแคลนและขาดการพัฒนา สงผลใหกองทัพบกมีความขาดแคลน
ผูทําหนาท่ีครูอาจารยอยูเนืองๆ ท้ังนี้ผูทําหนาท่ีครูอาจารยเปนผูปด
ทองหลังพระ การหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาผูทําหนาท่ีครู
อาจารยในสถาบันการศึกษาโรงเรียนเหลาสายวิทยาการจะเปนการ
พัฒนาความพรอมในการเตรียมกําลังใหกับทหารเปนสวนรวมจึง
นับวามีความจําเปนอยางย่ิง 
 กองทัพบกไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาครูอาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา โดยไดดําเนินการ ดังนี้คือ 
 สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ

การปฏิบัติงาน โดยจัดสงเขารวมกิจกรรมฝกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 

 เปดอบรมหลักสูตรครูทหารสําหรับผูท่ีบรรจุในตําแหนงครู
อาจารย และการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

 สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรท่ีมีความรู ความสามรถให
บรรจุในตําแหนงครูอาจารย 

 พิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการระดับกองทัพบกข้ึนเพื่อ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณ มีความสามารถ มี
ประวัติการทํางาน การศึกษา การนําหนวยมีความ
ประพฤติดีของกองทัพภาค ตลอดจนหนวยตางๆปฏิบัติ
ห น า ท่ี เ ป น ค รู อ า จ า ร ย  แ ล ะ ผู บั ง คั บ ห น ว ย ใ น
สถาบันการศึกษาทุกระดับของกองทัพบก รวมท้ังให
พิจารณาหมุนเวียนกําลังพลท่ีบรรจุในตําแหนงครู
อาจารยออกมา ปฏิบัติงานในหนาท่ีอื่นๆตามความ
เหมาะสม เพื่อใหมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง 

 สงเสริมใหมีผลงานทางวิชาการ ผลงานทางการวิจัย และ
มีตําแหนงทางวิชาการ 
จากนโยบายดั งกล าวกรมยุทธ ศึกษาทหารบกได

ดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศมากกวา ๓ เดือน ใหรับราชการท่ี โรงเรียนเหลาสาย
วิทยาการ และยังสงเสริมใหครูอาจารย ไดรับทุนการศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูทุกป 
การดําเนินการเฉพาะดานตามนโยบายของผูบัญชาการทหารบก 

กรมยุทธศึกษาทหารบกไดดําเนินการเฉพาะดานตาม
นโยบายของผูบังคับบัญชาทหารบกท่ีไดกรุณามอบใหในโอกาส
ตางๆท่ีประสงคใหผู เขารับการศึกษามีคุณลักษณะทหารดี มี
สัญชาตญาณในการรบ มีความฉลาด รอบรู ทันสมัย มีวิสัยทัศน 
ละใหจัดการศึกษาทางทหารใหเช่ือมโยงอยางเปนระบบ มุงสูความ
เปนสากล รวมท้ังมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน ไดแก 

 การจัดการศึกษาหลักสูตรผูนําทางทหาร สําหรับ
นายทหารใหมท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา 

 การอํานวยการและควบคุมการฝกและศึกษาวิชา
ทหารของสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหลาสาย
วิทยาการ และหนวยจัดการศึกษาของกองทัพบกท้ัง
ระบบ 

 การจัดการศึกษาหลักสูตรทางทหารรวมในหลักสูตร
ช้ันนายพันของเหลาทหารราบ ทหารมา ทหารปน
ใหญ ทหารชาง และทหารส่ือสาร 

 การปรับปรุงหลักสูตรการรบแบบจูโจม 
 การปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบ 



 

 การจัดทําคูมือสนทนาภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล
ของกองทัพบก 

 การศึกษาภาษาอังกฤษผาน ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส  
Smart Teach : General English 

 หลักสูตรครูทหารภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 
 การสงนักบินและชางประจําอากาศยานไปศึกษา
หลักสูตร ฮท.๖๐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การทดสอบภาษาอั งกฤษให กั บกํ า ลั งพลของ
กองทัพบกประจําป 

 การพัฒนาภาษาอังกฤษใหนักบินและชางประจํา
อากาศยาน 

 การเพิ่มการศึกษาวิชาภาษาญ่ีปุนในหลักสูตร ภาษา
ของศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 การเพิ่มการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
หลักสูตร 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ ๒ ภาษา 
 การเพิ่มการศึกษาวิชากฎหมายท่ีทหารควรรู  ใน
หลักสูตรการศึกษาของกองทัพบก 

แนวโนมการศึกษาในอนาคต 
ในยุคสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Age) มี

ความรู ท่ีมีความหลากหลายเพิ่มข้ึนอยางมหาศาล และมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเปนอยางมาก ทําใหระบบการศึกษาท่ี
เปนอยูไมสามารถตามไดทันกับความเปล่ียนแปลงและตอบสนองตอ
ความตองการในการใชงาน กองทัพบกตองหาวิธีเรียนรูใหมๆ นั่น
คือตองทําใหผูเขารับการศึกษามีทักษะการเรียนรู (Learning skill) 
เพื่อจัดการกับความรูท่ีหลากหลายและมีจํานวนมาก ซ่ึงไมสามารถ
ทําการศึกษาในหองเรียนไดหมด จึงตองใหเลือกศึกษาในหองเรียน
เฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ (Essential) แลวหลังจากนั้นจึงใหผูเขารับ
การศึกษานําเอาความรูเหลานั้นมาเช่ือมโยง ซ่ึงจะทําใหความรูงอก
เงยข้ึนมา สวนท่ีไมไดสอนผูเขารับการศึกษาจะขวนขวายเรียนดวย
ตนเอง ท่ีเรียกวา Teach Less Learn More สถาบันการศึกษา
ของกองทัพบกจึงตองเปล่ียนแปลงเปาหมายจากให “ความรู” ไปสู
การสราง “ทักษะการเรียนรู” เปล่ียนจากเอา “ครูอาจารย” เปน
หลัก เปน “นักเรียน” เปนหลัก โดยใหผูรับการศึกษาไดเรียนรูการ
ผานการปฏิบัติจริง โดยครูเปนโคชท่ีคอยชวยเหลือ ซ่ึงเปนการฝก
ใหใชทักษะตางๆ ต้ังแตทักษะการคนควาหาปญหา (ตีโจทย) การ
คนควาหาขอมูล การประเมินขอมูลเพื่อนําส่ิงท่ีเหมาะสมมาใชกับ
การปฏิบัติจริง เพิ่มทักษะการส่ือสาร และการนําเสนอ ส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ การฝกทํางานเปนทีม การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันเพื่อ
ตอยอดเปนองคความรูของตนเองตอไป 

การจัดการศึกษาจึงเนนความสําคัญของ “ความฉลาด
หรือทักษะ” ใหผูรับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน 
ปรับปรุง ประยุกต ส่ิง ท่ีเลาเรียนมา และพัฒนาใหดี ข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ใหมีการสังเคราะห ท่ีเปนการส่ังสม ตอยอด และสราง
นวัตกรรมความรู โดยการเลือกสรรขอมูลท่ีสําคัญจากแหลงขอมูลท่ี
มากมายหลากหลาย แลวจัดระเบียบขอมูลทําความเขาใจกับขอมูล 
และประเมินขอมูล แลวจึงสรางสรรคส่ิงใหมๆท่ีแตกตางไปจากเดิม 
นอกจากนี้ยังตองเปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น ท้ังของ
บุคคลและกลุมคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย และตอง
ทําใหเกิดการเรียนรู คู คุณธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสวนรวม จึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถทําให
กําลังพลของกองทัพบกพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งและกาวทันความ
เปล่ียนแปลง เพื่อใหสามารถธํารงรักษาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีนับวันจะมีความซับซอน แปรเปล่ียนงาย และไม
แนนอน อยางมีประสิทธิภาพ...  

 


