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คํานํา 

 
 ยุทธศาสตร�กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ กําหนดวิสัยทัศน�ท่ีจะเป#น “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค 
(One of The Best Air Forces in ASEAN)” ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือมุDงสูDวิสัยทัศน�อยDางเป#นรูปธรรม จะตEองปรับปรุง
พัฒนากองทัพอากาศในทุกๆดEาน โดยในปJจจุบันอยูDระหวDางการพัฒนาเทคโนโลยีใหEเป#นกองทัพอากาศท่ีใชEเครือขDาย
เป#นศูนย�กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) และเป#นชDวงการเปลี่ยนผDานไปสูDเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 การพัฒนากองทัพอากาศใหEใชEเครือขDายเป#นศูนย�กลางนั้น จะตEองพัฒนาท้ัง ๖ องค�ประกอบอยDางสมดุล 
ไดEแกD การบัญชาการ และควบคุม (Command and Control) ระบบตรวจจับ (Sensor) ผูEปฏิบัติ/หนDวยปฏิบัติ 
(Shooter) เครือขDาย (Network) ระบบสนับสนุนและบริการ (Support and Services) และทรัพยากรบุคคล
และองค�การ (Human and Organization) เพราะการพัฒนาอยDางสมดุลท้ัง ๖ องค�ประกอบ จะชDวยพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ใหEสามารถปฏิบัติการรบและปฏิบัติการท่ีมิใชDการรบ ตอบสนอง
ตDอภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยธรรมชาติท่ีมีแนวโนEมเพ่ิมสูงข้ึน อยDางไรก็ตามการพัฒนายังคงอยูDภายใตE
ขEอจํากัดดEานทรัพยากรและงบประมาณ นอกจากนี้กองทัพอากาศจะตEองเรDงเสริมสรEางคุณภาพกําลังพลทุกระดับ 
ใหEมีความรูE ความสามารถกEาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานไดEทุกสถานการณ�
อยDางมืออาชีพ และมีมาตรฐาน 
 นับต้ังแตDปe ๒๕๕๑ ซ่ึงเป#นจุดเริ่มตEนของการพัฒนาขีดความสามารถตามวิสัยทัศน� “กองทัพอากาศชั้นนํา 
ในภูมิภาค” กองทัพอากาศใหEความสําคัญกับการบริหารจัดการความรูE (Knowledge Management : KM) 
เพ่ือพัฒนามุDงสูDการเป#นองค�กรแหDงการเรียนรูE (Learning Organization : LO) ในการดําเนินโครงการสําคัญ
ตDาง ๆ กําหนดใหEมีการถDายทอดความรูEเพ่ือใหEบุคลากรเกิดความรูEความเขEาใจและกEาวทันเทคโนโลยี จึงไดE
กําหนดใหEทุกหนDวยงานต้ังแตDระดับแผนก ดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความรูE (๑ แผนก ๑ องค�ความรูE) 
เพ่ือใหEความรูEและประสบการณ�เหลDานี้คงอยูDกับหนDวยงาน รวมท้ังมีการพัฒนาอยDางตDอเนื่องและยั่งยืนตDอไป 
 การพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในปJจจุบัน กองทัพอากาศไดEใหEความสําคัญ 
กับการปรับปรุงระบบและหลักสูตรการฝjกศึกษาสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนจDาอากาศท่ีจะเขEา
มาปฏิบัติหนEาท่ีในกองทัพอากาศตDอไปในอนาคต โดยมุDงเนEนท่ีจะใหEการผลิตบุคลากรเหลDานี้ตรงตามความตEองการ
ในการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ มีความรูEความเขEาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีกําลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติงาน
กับอาวุธยุทโธปกรณ�และระบบตDาง ๆ ท่ีมีใชEงานในกองทัพอากาศไดEเป#นอยDางดีและไดEรับการปลูกฝJงคDานิยมหลัก 
มีความภาคภูมิใจในการเป#นทหารอากาศ ท้ังนี้หลักสูตรการฝjกศึกษาท่ีปรับปรุงตEองไดEรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหEการผลิตบุคลากรหลักของกองทัพอากาศมีความเป#นมาตรฐาน และเป#นท่ียอมรับตรงตาม
กรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกําลังทางอากาศ 
 สําหรับกรอบแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถกําลังทางอากาศ ซ่ึงจะนํามาสูDการกําหนดเป#นประเด็น
ยุทธศาสตร�การศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสูDมาตรฐานนั้น ประกอบไปดEวย ผูEเขEารับ
การศึกษา ครูคณาจารย� บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา รวมท้ังการกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
กําลังพล เพ่ือรองรับการพัฒนาและเสริมสรEางศักยภาพกําลังพลในการท่ีจะเป#นกองทัพอากาศท่ีใชEเครือขDาย 
เป#นศูนย�กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) อีกท้ังการสDงเสริมงานวิจัยและพัฒนาถDายทอดองค�ความรูE
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขยายโอกาสการเขEาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูEอยDางตDอเนื่อง โดยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและสDงเสริมใหEทุกหนDวยงานมีสDวนรDวมในการจัดการศึกษากําหนดกลยุทธ�และแนวทาง 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาตDอไป 
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๑. เหตุผลและความจําเป�น 
 สถานการณ	การเปลี่ยนแปลงของกองทัพอากาศในป�จจุบันสถานการณ	ด�านความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลง
อย"างรวดเร็ว ภัยคุกคาม และการก"อการร�าย มีการพัฒนารูปแบบใหม"โดยใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย อีกท้ังภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติก็มีแนวโน�มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทําให�กองทัพอากาศซ่ึงเป2นหน"วยงานด�านความม่ันคง ต�องเตรียม
ความพร�อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม"ที่เกิดขึ้น อีกทั้งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติซ่ึงมีแนวโน�มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนด�วย กองทัพอากาศจึงต�องปรับบทบาทเพ่ือให�เผชิญกับภัยคุกคาม
ดังกล"าวได�อย"างมีประสิทธิภาพและทันท"วงที โดยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ	ท่ีมีความทันสมัยและมี
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ตลอดจนต�องมีระบบการส"งกําลังบํารุงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล"าวทําให�อาวุธยุทโธปกรณ	บางส"วนของกองทัพอากาศไม"ได�รับการจัดหาทดแทน
หรือไม"ได�รับการปรับปรุง ซ่ึงอายุการใช�งานค"อนข�างสูงและยังคงใช�เทคโนโลยีด้ังเดิม จึงเกิดความแตกต"าง
ค"อนข�างมากระหว"างยุทโธปกรณ	เดิมและยุทโธปกรณ	ใหม"การส"งกําลังบํารุงยุทโธปกรณ	เดิมเริ่มประสบป�ญหา 
โดยเฉพาะการขาดแคลนอะไหล" และอะไหล"บางส"วนหยุดสายการผลิตส"วนการส"งกําลังบํารุงยุทโธปกรณ	ใหม"ต�องใช�
งบประมาณสูง ดังนั้นเพ่ือให�ม่ันใจว"าจะสามารถดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได�ตามความต�องการของ
กองทัพอากาศ จึงต�องมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลกองทัพอากาศให�
สามารถปฏิบัติงานกับยุทโธปกรณ	เดิมและยุทโธปกรณ	ใหม"ได�อย"างมีประสิทธิภาพ ต�องดํารงองค	ความรู�และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมเพ่ือให�เกิดความปลอดภัย และต�องเรียนรู�เทคโนโลยีของยุทโธปกรณ	ใหม" เพ่ือให�
สามารถปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีใหม"ได�อย"างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต�องเสริมสร�างให�กําลังพลกองทัพอากาศ
มีค"านิยมหลักและมีทัศนคติท่ีดีในการเป2นทหารอาชีพ มีความพร�อมท้ังทางร"างกายและจิตใจ มีความรักในองค	กร 
พร�อมท้ังมีความรู�ในความร"วมมือระดับอาเซียนเพ่ือสร�างความสัมพันธ	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การทํางาน อัน
จะก"อให�เกิดผลดีต"อไปในอนาคต ดังนั้นกองทัพอากาศจะต�องพัฒนา และสร�างความเป2นมาตรฐานในการทํางาน 
พัฒนาความรู� และพัฒนาเทคโนโลยี ตามนโยบายของผู�บัญชาการทหารอากาศ ซ่ึงเก่ียวเนื่องท้ังด�านยุทธการการฝ;ก 
และด�านกําลังพล ต"อไป 
 
๒. เอกสารสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา 
 ๒.๑ แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการศึกษาแห"งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ และให�หน"วยงานท่ีเก่ียวข�องใช�เป2นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช"วงระยะเวลาดังกล"าวต"อไป ท้ังนี้ให�
กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข�อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินสาระสําคัญของแผนการ
ศึกษาแห"งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) 
 ป�จจุบันแม�สถานการณ	จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน	 แต"เนื่องจากแผนการศึกษาแห"งชาติ ฉบับ
เดิม (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) นั้น เป2นแผนระยะยาวท่ีสอดคล�องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ จึงเห็นควรให�คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ	 และวัตถุประสงค	ของแผนฉบับเดิมไว� แล�วปรับปรุงในส"วน
ของนโยบายเปEาหมาย และกรอบการดําเนินงานให�สอดคล�องกับสถานการณ	ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญได�ดังนี้  
  การจัดทําแผนการศึกษาแห"งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดทางสายกลางอยู"บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู�จักพอประมาณ อย"างมีเหตุผล มีความรอบรู� เท"า
ทันโลก เพ่ือมุ"งให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู"ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค	รวมท่ียึด “คน” 
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เป2นศูนย	กลางของการพัฒนาอย"างมี “ดุลยภาพ” ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล�อม เป2นแผนท่ีบูรณา
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนา
ด�านต"าง ๆ ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม วิทยาศาสตร	 และเทคโนโลยี 
เป2นต�น โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงพัฒนาคนอย"างรอบด�านและสมดุลเพ่ือเป2นฐานหลัก
ของการพัฒนา สร�างสังคมไทยให�เป2นสังคมคุณธรรม ภูมิป�ญญาและการเรียนรู� และพัฒนาสภาพแวดล�อมของ
สังคมเพ่ือเป2นฐานในการพัฒนาคน และสร�างสังคมคุณธรรม ภูมิป�ญญา และการเรียนรู� 
 ๒.๒ นโยบายด�านการศึกษา กระทรวงกลาโหม : คําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ๒๒๐/๔๕  
 เพ่ือให�กําลังพลกระทรวงกลาโหม มีความรู�ความสามารถ ทัศนคติ และวิสัยทัศน	ในการปฏิบัติภารกิจท่ี
กองทัพมอบหมายได�อย"างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนากองทัพ ตลอดจน
สามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายความม่ังคงของประเทศร"วมกับส"วนราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได�ทุก
มิติ จึงให�ดําเนินการด�านการศึกษาดังต"อไปนี้ 
  ๒.๒.๑  เจตนารมณ	 
   ๒.๒.๑.๑ กองทัพต�องการกําลังพลท่ีมีคุณลักษณะรักการเรียนรู� คิดเป2น ทําเป2น สามารถ
แก�ป�ญหาของงานท่ีรับผิดชอบได�อย"างมีประสิทธิภาพ มีค"านิยมในเชิงสร�างสรรค	 และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มี
ความเป2นผู�นํา สามารถเสียสละได�แม�กระท่ังชีวิตเพ่ือประเทศชาติและ ราชบัลลังก	 มีวินัย มีจิตวิญญาณของ
ความเป2นทหารอาชีพ กล�าหาญ ซ่ือสัตย	 สุจริต เป2นท่ียอมรับของประชาชน และดํารงตนอยู"ในหลักธรรมของ
ศาสนา 
   ๒.๒.๑.๒ พัฒนากองทัพให�เป2นองค	การแห"งการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน ส"งเสริมการเรียนรู�ของ
กําลังพลทุกระดับ มีวัฒนธรรมแห"งการเรียนรู� การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการเรียนรู� การ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทางความรู�อย"างเป2นระบบ เพ่ือให�ก�าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   ๒.๒.๑.๓ มุ"งพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรให�สามารถสร�างกําลังพลของกองทัพให�มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค	 โดยกําหนดปรัชญาการศึกษาและออกแบบหลักสูตรให�สอดคล�องกับภารกิจของ
หน"วยเป2นหลัก พร�อมท้ังส"งเสริมกําลังพลให�มีการศึกษาสูงข้ึนตามความสามารถของแต"ละบุคคลและพิจารณา
ให�มีการรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีต�องปฏิบัติงานร"วมกับภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
รวมท้ังมีความเป2นสากลสามารถทํางานร"วมกับองค	กรระหว"างประเทศได� 
   ๒.๒.๑.๔ การบริหารจัดการศึกษา ยึดถือความร"วมมือกันระหว"างเหล"าทัพ การใช�ทรัพยากรและ
ความชํานาญทางวิชาการร"วมกันเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการแสวงหาความร"วมมือทางวิชาการและ
การใช�ทรัพยากรร"วมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และต"างประเทศ 
   ๒.๒.๑.๕ เพ่ือจัดการศึกษาของกองทัพให�เป2นไปตามมาตรฐานท่ีกองทัพต�องการ และให�มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย"างต"อเนื่อง 
   ๒.๒.๑.๖ เพ่ือนําผลการศึกษาของกําลังพลทุกหลักสูตรมาพิจารณาประกอบในการเลื่อนยศ
เลื่อนตําแหน"ง และจัดการกําลังพลให�ตรงกับความสามารถของแต"ละบุคคล รวมท้ังให�พิจารณาสนับสนุนผู�ท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพ ได�ดํารงตําแหน"งท่ีก�าวหน�าต"ออาชีพรับราชการ
อย"างสมเกียรติและฐานะ เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�กําลังพล ท่ีมีความรู�ความสามารถได�หมุนเวียนปฏิบัติหน�าท่ีครู 
อาจารย	 และผู�บริหารสถานศึกษาของกองทัพ 
  ๒.๒.๒ นโยบาย 
   ๒.๒.๒.๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    - ให�มีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีส"งเสริมให�กําลังพลของ
กองทัพ มีอุดมการณ	และคุณลักษณะของทหารอาชีพ มีความรับผิดชอบต"อหน�าท่ี มีความเป2นผู�นําเห็นแก"
ประโยชน	ส"วนร"วม เป2นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม 
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    - ให�พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับการพัฒนากําลังพล
ให�เป2นผู�มีสติป�ญญา มีวิสัยทัศน	 มีความคิดริเริ่ม คิดเป2น ทําเป2น แก�ไขป�ญหาเป2น พ่ึงตนเองได� สามารถทํางาน
ร"วมกับผู�อ่ืนและมีความอดทน อดกลั้น เป2นผู�ใฝMรู�อยู"เสมอ ตลอดจนสามารถสร�างองค	ความรู�ใหม"ได� 
    - ให�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษากําลังพล กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลผู�สําเร็จ
การศึกษาในแต"ละหลักสูตร เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต"อไป พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงานดังกล"าวทุกสิ้นปNงบประมาณ 
    - สนับสนุน ส"งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด�านวิทยาศาสตร	เทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร วิชาการทหาร และระบบการศึกษาท่ีได�
มาตรฐาน สามารถนําไปเทียบโอนหน"วยการเรียนกับสถานศึกษาของพลเรือนท้ังในประเทศและต"างประเทศได� 
โดยเน�นการให�ความรู� ประสบการณ	 และการฝ;กอบรมท่ีต�องนําไปใช�ในการยุทธร"วม การยุทธผสม และการ
ปฏิบัติการทางทหารอ่ืนท่ีไม"ใช"สงคราม 
   ๒.๒.๒.๒ การพัฒนาสู"องค	การแห"งการเรียนรู� 
    - พัฒนากองทัพให�เป2นองค	การบริหารแนวใหม"ท่ีสนับสนุนการเรียนรู�ของกําลังพล
แต"ละคนมีการถ"ายทอดความรู�ระหว"างบุคคลและหน"วยงานท้ังในและนอกกองทัพ ส"งเสริมพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพลในทุกระดับให�มีความคิดอย"างเป2นระบบ เสริมสร�างการทํางานท่ีแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน	ร"วมกันอย"างต"อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข"งขันให�ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
และลดข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนกฎระเบียบท่ีไม"จําเป2น 
    - สนับสนุน ส"งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างศักยภาพของกําลังพลให�
รักการเรียนรู� การทํางานเป2นหมู"คณะ มีความคิดท่ีสมเหตุผลในเชิงสร�างสรรค	 รวบรวมแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห	ข�อมูลอย"างเป2นระบบ สามารถนําความรู�มาประยุกต	ใช�กับการปฏิบัติงานได�อย"างเหมาะสม 
    - สนับสนุน ส"งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับความ
ต�องการการใช�กําลังพลของกองทัพ ให�สามารถสร�างผู�นําท่ีรับฟ�งความคิดท่ีแตกต"างและหลากหลายของผู�อ่ืน มี
การพัฒนาตนเองอย"างต"อเนื่อง เป2นแบบอย"างท่ีดีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา มีวิสัยทัศน	ท่ีกว�างไกลและเป2นผู�มี
ความคิดอย"างเป2นระบบเชิงบูรณาการ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�กําลังพลของกองทัพมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี เพ่ือ
แสวงหาความรู�และสามารถจัดทําฐานข�อมูลท่ีมีอยู"เข�าสู"ระบบอย"างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะการใช�
คอมพิวเตอร	และภาษาต"างประเทศ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหล"งรวบรวมความรู�ท่ี
ทันสมัย มีระบบสืบค�นข�อมูล สร�างเครือข"ายกับสถานศึกษาต"าง ๆ ท้ังในประเทศและต"างประเทศพร�อมท้ัง
พัฒนาระบบการเรียนรู�ด�วยตนเองให�สามารถเชื่อมโยงกันท้ังระบบ เพ่ือเป2นแหล"งการเรียนรู�ตลอดชีวิตของ
กําลังพล 
   ๒.๒.๒.๓ การจัดระบบการศึกษา 
    - ให�ตระหนักถึงความสําคัญในการให�การศึกษาแก"กําลังพลด�วยการจัดให�มีระบบ
การศึกษาท่ีได�มาตรฐาน สอดคล�องกับแผนพัฒนากองทัพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ซ่ีงออกตามความใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติฉบับดังกล"าว รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติด�านการศึกษาอ่ืน ๆ เฉพาะในส"วนท่ีเก่ียวข�อง 
    - ให�มีการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู�ท้ังหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตร
อ่ืน ๆ ของกองทัพให�แก"กําลังพล คํานึงถึงประโยชน	ท่ีกําลังพล และหน"วยจะได�รับโดยให�ความสําคัญกับความรู�
ด�านการทหาร ภาษาไทย ประวัติศาสตร	 การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสืบสาน
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ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนาในเนื้อหาท่ีเหมาะสม เพ่ือให�
สามารถปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพและอยู"ร"วมกับผู�อ่ืนได�อย"างมีคุณค"า 
    - ให�ปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ให�มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูงข้ึน เพ่ือให�กําลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพ้ืนฐานความรู�เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารงาน
หน"วยในระดับสูงข้ึนได�และมีมาตรฐานเดียวกัน 
    - ให�คํานึงถึงมาตรฐานทางทหาร ความเป2นสากลในด�านการศึกษาและการเทียบ
โอนผลการศึกษาระหว"างสถาบันท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ท้ังในและนอกกองทัพ 
เพ่ือประโยชน	ในการเทียบโอนผลการศึกษา 
    - ให�จัดระบบการศึกษาสําหรับผู�บังคับบัญชาหน"วยและฝMายอํานวยการทุกระดับ 
โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร	ชาติ ยุทธศาสตร	ทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและความสามารถในการ
ยุทธร"วม ยุทธผสม รวมท้ังการปฏิบัติภารกิจต"าง ๆ ท่ีจะต�องประสานการปฏิบัติท้ังสามเหล"าทัพ และมิตร
ประเทศ 
    - พิจารณาจัดให�มีระบบคลังสมองของหน"วยและสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม 
โดยระดมความคิดจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน"วยงาน เพ่ือให�มีการพัฒนาความรู�ทางวิชาการ 
ประสบการณ	 ความรู�ทางยุทธศาสตร	 และหลักนิยมของกองทัพไทยอย"างต"อเนื่อง 
   ๒.๒.๒.๔ การบริหารการศึกษา 
    - จัดให�มีหน"วยรับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม เพ่ือทํา
หน�าท่ีควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหมวิเคราะห	 วิจัย และรับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหน"วยการศึกษา การดําเนินงานเก่ียวกับใบประกอบ
อาชีพครู อาจารย	ของกองทัพ รวมท้ังการติดตามประเมินผลผู�สําเร็จการศึกษาอย"างมีประสิทธิภาพ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�สร�างเครือข"ายประสานความร"วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนใน
กองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและต"างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ อาจารย	นักวิชาการ หลักสูตรการวิจัย 
และทุนการศึกษา-วิจัย เพ่ือประโยชน	ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการของกองทัพ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�มีความพร�อมและสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับกิจการทหาร ความม่ันคง และการบริหารทรัพยากรเพ่ือ
ปEองกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�มีความคล"องตัวในการบริหารด�านวิชาการงานกําลังพล 
การเงิน และให�ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณให�พอเพียงสอดคล�องกับภารกิจของหน"วยอย"างเหมาะสม 
    - ให�กําหนดคุณสมบัติของผู�บริหารสถานศึกษาอย"างเป2นรูปธรรมชัดเจนและวุฒิ
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับระดับของสถานศึกษา โดยจัดให�มีระบบการคัดเลือกผู�บริหารสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพ
ของการบริหารงาน และการจัดการศึกษา 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�มีกระบวนการผลิต การพัฒนาและดํารงรักษาครู อาจารย	 
นักวิชาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให�ปฏิบัติงานในกองทัพได�ยืนนาน และมีระบบการประเมินค"า 
กําลังพลท่ีปฏิบัติงานด�านการศึกษาอย"างชัดเจน เป2นธรรม และมีค"าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�ใฝMหาความเป2นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริหารงานวิจัย
ในสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมแหล"งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย และการสร�างเสริมความรู�ในสาขาวิชา 
ต"าง ๆ ตามภารกิจ เพ่ือการพัฒนาหน"วย กองทัพ และประเทศ 
   ๒.๒.๒.๕ คุณภาพการศึกษา 
    - เร"งรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษากระทรวงกลาโหม ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค.๔๔ และพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย"างต"อเนื่อง ตลอดจนแต"งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือกํากับดูแลและดําเนินงานให�เป2นไปตามนโยบาย 
    - ให�มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากระทรวงกลาโหม 
ทุกข้ันตอน เน�นการประสานงาน การมีส"วนร"วมของกําลังพลทุกฝMาย และให�มีการเตรียมความพร�อมเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายนอก ในเวลาท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
    - ให�จัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในให� เรียบร�อย 
ก"อนเริ่มปNการศึกษาใหม"ของทุกปN พร�อมท้ังเสนอแนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปNการศึกษาต"อไปต"อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังให�มีการเผยแพร"
ข�อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไม"เป2นความลับของทางราชการ 
ต"อสาธารณชน 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�มีการสร�างเครือข"ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว"าง
สถานศึกษาในกองทัพและนอกกองทัพ เพ่ือติดตามความก�าวหน�าด�านการประกันคุณภาพการศึกษาความร"วมมือ
ช"วยเหลือ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล 
    - ให�จัดทําระเบียบการวัดและการประเมินผลการศึกษาในแต"ละหลักสูตร 
ให�เป2นไปตามระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน และให�มีการประเมินผลการเรียนรู�ตาม
สภาพจริงท่ีครอบคลุมด�านสติป�ญญา เจตคติ ทักษะ และบุคลิกภาพ 
   ๒.๒.๒.๖ การใช�ประโยชน	จากการศึกษา 
    - สนับสนุน ส"งเสริม ให�กําลังพลเข�ารับการศึกษาต"อในหลักสูตรต"าง ๆ ใน
สถานศึกษาของกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและต"างประเทศ โดยพิจารณาถึงความรู� ความสามารถความ
พร�อมท่ีจะเข�ารับการศึกษาต"อ ตามโอกาสและความเหมาะสม เพ่ือท่ีจะได�นําความรู�และประสบการณ	 มาใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�กองทัพได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
    - ให�ใช�ความรู�ตามคุณวุฒิการศึกษาและผลการศึกษาของกําลังพลในการบรรจุลงใน
ตําแหน"งหรือมอบหมายงานในหน�าท่ี เพ่ือให�กําลังพลสามารถปฏิบัติงานได�ตรงตามความรู�ความสามารถท่ีได�ศึกษามา 
และเพ่ือประโยชน	ของหน"วยงานและกองทัพ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�ข�าราชการผลิตและเผยแพร"ผลงานวิจัย ตําราบทความทาง
วิชาการท่ีไม"เป2นความลับทางราชการ และใช�ผลงานทางวิชาการท่ีผลิตออกมาประยุกต	ใช�ให�เกิดประโยชน	สูงสุด
ต"อหน"วยงานและกองทัพ 
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให�มีโอกาสได�รับ
ความก�าวหน�าในตําแหน"งทางวิชาการ และมีความเจริญในอาชีพท่ีเท"าเทียมกับกําลังพลอ่ืน ๆ โดยจัดให�มีระบบ
การหมุนเวียนกําลังพลอย"างเหมาะสม 
    - ส"งเสริมการถ"ายทอดความรู� และเทคโนโลยีทางทหารท่ีมิใช"ความลับทางราชการทหาร
แก"สถานศึกษานอกกองทัพและภาคเอกชน เพ่ือนําไปประยุกต	ใช�ให�เกิดประโยชน	ต"อกองทัพและประเทศชาติ
ต"อไป 
 ๒.๓ นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย : คําส่ังกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๕๑  
  ๒.๓.๑ กล"าวท่ัวไป  
   ๒.๓.๑.๑ กองทัพไทย มีภารกิจท่ีสําคัญยิ่งในการจัดเตรียมกําลังกองทัพไทย การปEองกันราชอาณาจักร 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเป2นการ เตรียมความพร�อมให�กับ 
กําลังพลของกองทัพให�สามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห"งชาติ และสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร	การปEองกันประเทศได�อย"างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป2นต�องพัฒนากําลังพลให�มีทักษะ ความรู�
ความสามารถ และเสริมสร�างทัศนคติ ในความเป2นทหารอาชีพ พร�อมท้ังปลูกฝ�งอุดมการณ	ของความรักชาติ  
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   ๒.๓.๑.๒ นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย ได�กําหนดข้ึน เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม นโยบายด�านการศึกษากระทรวงกลาโหม นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝ;ก - ศึกษา  
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๙ พ.ร.ฎ.ว"าด�วยหลักเกณฑ	 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
และแผนแม"บทการปรับปรุงโครงสร�าง กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐  
  ๒.๓.๒ วัตถุประสงค	  
   ๒.๓.๒.๑ เพ่ือให�ระบบการศึกษาของกองทัพไทย มุ"งไปสู"การเตรียมความพร�อมด�านกําลังพล 
ให�สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ได�อย"างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๓.๒.๒ เพ่ือพัฒนาความรู� ความสามารถ และยกระดับการศึกษาของกําลังพล ให�มีความรู�
ด�านการทหาร รวมท้ังวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเท"าหรือสูงกว"า การศึกษาของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  
   ๒.๓.๒.๓ เพ่ือให�เกิดความร"วมมือและมีการบูรณาการด�านการศึกษา ในสถาบันการศึกษา 
ของกองทัพไทย โดยหลักสูตรการศึกษาทางทหาร ต�องมีองค	ความรู�ท่ีสอดประสานและมีมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒.๓.๓ นโยบายท่ัวไป  
   ๒.๓.๓.๑ พัฒนากําลังพลให�มีลักษณะอันพึงประสงค	 ในการรักการเรียนรู� คิดเป2น ทําเป2น 
สามารถแก�ไขป�ญหางานท่ีรับผิดชอบได�อย"างมีประสิทธิภาพ มีความเป2นผู�นํา เสียสละ มีวินัย มีจิตวิญญาณของ
ความเป2นทหารอาชีพ กล�าหาญ ซ่ือสัตย	 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนต�องปลูกฝ�ง
อุดมการณ	และความรักชาติ รวมท้ังยึดถือแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๒.๓.๓.๒ มุ"งปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรต"าง ๆ ให�สามารถ สร�างกําลังพล
ของกองทัพไทย ให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค	 โดยกําหนดและออกแบบหลักสูตร ให�สอดคล�องกับภารกิจของ
กองทัพไทย และให�เปUดการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาท่ีจําเป2นต"อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ รวมท้ังให�นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการจัดการศึกษา เพ่ือให�เกิดความทันสมัย และนําไปสู"การปฏิบัติท่ีเป2นรูปธรรม  
   ๒.๓.๓.๓ พัฒนากองทัพไทยให�เป2นองค	กรแห"งการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน ส"งเสริมการเรียนรู� 
ของกําลังพลทุกระดับ มีวัฒนธรรมแห"งการเรียนรู� การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการ
เรียนรู� การบริหารจัดการความรู�อย"างเป2นระบบ เพ่ือให�ก�าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
   ๒.๓.๓.๔ ให�ส"วนราชการด�านการศึกษาของกองทัพไทย มีการบูรณาการด�านการศึกษา ในแต"ละ
หลักสูตร โดยให�สามารถเทียบเคียงมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาในแต"ละระดับระหว"างเหล"าทัพได� และ
ส"งเสริมให�ใช�ทรัพยากรทางด�านการศึกษาร"วมกัน ในการพัฒนากําลังพลให�เกิดประโยชน	สูงสุด  
   ๒.๓.๓.๕ ให�มีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกองทัพไทยต�องการ และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับอย"างต"อเนื่อง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห"งชาติ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง  
   ๒.๓.๓.๖ ให�นําผลการศึกษาของกําลังพล มาประกอบการพิจารณาการบรรจุ แต"งต้ัง และ
เลื่อนตําแหน"ง เพ่ือการบริหารจัดการกําลังพลให�ตรงกับความรู� ความสามารถของแต"ละบุคคล รวมท้ัง 
พิจารณาสนับสนุนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีครู อาจารย	 และผู�บริหารสถาบันการศึกษา โดยจะต�องกําหนดแนวทางรับ
ราชการ ให�มีความก�าวหน�าเหมาะสมและชัดเจน เป2นรูปธรรม  
  ๒.๓.๔ นโยบายเฉพาะ  
   ๒.๓.๔.๑ การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา  
    - การปรับปรุงระบบการศึกษา ต�องคํานึงถึงคุณภาพและความเป2น มาตรฐานทาง
การศึกษา เพ่ือความเป2นสากลทางวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให�เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านวิทยาศาสตร	เทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร และวิชาการทหาร สามารถ นําไปเทียบโอนหน"วย 
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การเรียนกับสถานศึกษาของพลเรือนท้ังในประเทศและต"างประเทศได� โดยเน�น การให�ความรู� ประสบการณ	 และ
การฝ;กอบรมท่ีต�องนําไปใช�ในการปฏิบัติการร"วม การยุทธผสม และการปฏิบัติการทางทหารอ่ืนท่ีไม"ใช"สงคราม  
    - พัฒนาระบบการศึกษาให�มีเอกภาพ ลดความซํ้าซ�อน เพ่ือให�กําลังพลมีพ้ืน
ฐานความรู�ในการนําไปประยุกต	ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารงานในระดับท่ีสูงข้ึน และ เป2นมาตรฐาน
เดียวกัน  
    - จัดให�มีการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู� และหลักสูตรการผลิต รวมท้ังหลักสูตรอ่ืน ๆ ของกองทัพไทย 
ให�แก" กําลังพล โดยคํานึงถึงประโยชน	ท่ีกําลังพลและทางราชการจะได�รับ  
    - การส"งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาต"างประเทศ โดยให�ผู�เข�ารับการศึกษาใน
หลักสูตรต"าง ๆ ได�มีการเรียนการสอนภาษาต"างประเทศ ตามความเหมาะสม และมีความสําคัญต"อทางราชการ  
    - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการศึกษา เพ่ือเป2นการพัฒนา 
กําลังพลให�มีความรู� ความสามารถ โดยดําเนินการ ดังนี้  

• การอบรมกําลังพลให�มีความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส"งเสริมให�
บุคลากรได�รับการเรียนรู�จากสื่ออิเล็กทรอนิกส	 (E - Learning)  

• การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ประกอบการเรียนการสอนในห�องเรียน  
• การส"งเสริมกําลังพลให�ได�รับการศึกษาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง 

และสามารถถ"ายทอดความรู�ให�กับกําลังพลอ่ืน ๆ ได� ในโอกาสต"อไป  
    - จัดให�มีระบบการศึกษาสําหรับผู�บริหารและฝMายอํานวยการทุกระดับเข�ารับ
การศึกษา อบรม ดูงาน เพ่ิมเติมวิสัยทัศน	 ประสบการณ	 องค	ความรู�ทางการปกครอง และการบริหาร  
โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร	ชาติ ยุทธศาสตร	การปEองกันประเทศ ยุทธศาสตร	ทหาร หลักนิยมทางทหาร ของกองทัพ
ไทย และขีดความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติการร"วม การยุทธผสม รวมท้ังการ ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีจะต�องมีการประสานการปฏิบัติระหว"างเหล"าทัพ กห.มิตรประเทศ ส"วนราชการ พลเรือนและภาคเอกชน  
    - พิจารณาจัดให�มีระบบคลังสมองของหน"วยและสถานศึกษาตามความเหมาะสม โดย
ระดมความคิดจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน"วยงาน เพ่ือให�มีการพัฒนาความรู�ทางวิชาการ ความรู�ทาง
ยุทธศาสตร	และหลักนิยมของกองทัพไทยอย"างต"อเนื่อง  
   ๒.๓.๔.๒ การพัฒนาสู"องค	กรแห"งการเรียนรู�  
    - พัฒนากองทัพไทยให�เป2นองค	กรบริหารแนวใหม" ตาม พ.ร.ฎ.ว"าด�วย หลักเกณฑ	
และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ท่ีสนับสนุนการเรียนรู�ของกําลังพล ส"งเสริม
พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในทุกระดับให�มีความคิดอย"างเป2นระบบ และสามารถแข"งขัน กับกระแส
การเปลี่ยนแปลง รวมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงแก�ไข กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่ง  
ท่ีเป2นอุปสรรคต"อการพัฒนา  
    - สนับสนุนส"งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร�างศักยภาพของกําลังพล โดยการสร�าง
จิตสํานึกของการเรียนรู� การทํางานเป2นหมู"คณะ มีความคิดท่ีสมเหตุสมผลเชิงสร�างสรรค	 สร�างวิสัยทัศน	 และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของกําลังพล ให�มีความรู�ความสามารถในวิชาการสมัยใหม"ตลอดเวลา สามารถนําความรู� 
มาประยุกต	ใช�กับการปฏิบัติงานได�อย"างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  
    - พัฒนาให�กําลังพลมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแสวงหา
ความรู�และพัฒนารูปแบบฐานข�อมูลให�สามารถเข�าสู"ระบบได�อย"างสะดวก และมีประสิทธิภาพ  
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    - สร�างระบบการมีส"วนร"วมของกําลังพล เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�   
ซ่ึงกันและกัน เรียนรู�การทํางานเป2นทีม ระหว"างผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร"วมงาน และผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค	ตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย  
    - สนับสนุน ส"งเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหล"งรวบรวมความรู� ท่ี
ทันสมัย มีระบบสืบค�นข�อมูล สร�างระบบเครือข"ายติดต"อกับสถานศึกษาต"าง ๆ ท้ังในประเทศ และต"างประเทศ 
รวมท้ังพัฒนาระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง ให�สามารถเชื่อมโยงกันได�ท้ังระบบ เพ่ือเป2น แหล"งเรียนรู�ตลอดชีวิต
ของกําลังพล  
   ๒.๓.๔.๓ การบริหารการศึกษา  
    - ให�มีหน"วยดําเนินการด�านการศึกษารับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารกระทรวงกลาโหม เพ่ือทําหน�าท่ีควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย การศึกษากระทรวงกลาโหม 
วิเคราะห	 วิจัย และรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา เฉพาะทาง การเทียบโอนหน"วย
การศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพอาจารย	 รวมท้ัง การติดตามประเมินผลผู�สําเร็จการศึกษา
ได�อย"างมีประสิทธิภาพ  
    - ให�หน"วยรับผิดชอบด�านการศึกษาของกองทัพไทย ประสาน ความร"วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ นอกกองทัพ ท้ังในประเทศและต"างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ อาจารย	 นักวิชาการ 
หลักสูตรการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และทุนการศึกษา-วิจัย เพ่ือประโยชน	ในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย	
และวิชาการของกองทัพ  
    - ให�หน"วยรับผิดชอบด�านการศึกษาของกองทัพไทย เตรียมความพร�อมให�สามารถ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสําหรับกําลังพล ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจในสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข�องกับ กิจการทหาร ความม่ันคง การปกครองและการบริหารทรัพยากรเพ่ือการปEองกันประเทศ และ
การพัฒนาศักยภาพของกําลังพลในกองทัพไทย  
    - ให�มีการวางแผนและจัดทํางบประมาณด�านการศึกษาโดยสอดคล�องกับแผนงาน
การศึกษาของกองทัพไทย และยุทธศาสตร	การปEองกันประเทศ  
    - ให�การสนับสนุน ส"งเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาและดํารงรักษา ครู อาจารย	 
นักวิชาการ บุคลากรด�านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให�สามารถปฏิบัติงานร"วมกันในกองทัพไทย ได�ยืนนาน และมี
ระบบการประเมินค"ากําลังพลท่ีปฏิบัติงานด�านการศึกษาท่ีชัดเจน เป2นธรรม และมีค"าตอบแทนท่ีใกล�เคียงกับ
สถานศึกษาอ่ืนนอกกองทัพไทย  
   ๒.๓.๔.๔ คุณภาพการศึกษา  
    - ให�สถาบันการศึกษาของกองทัพไทยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ และมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย"าง
ต"อเนื่อง ตลอดจนแต"งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับดูแล และ ดําเนินการให�เป2นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๐  
    - ให�จัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให�เรียบร�อย ก"อนเริ่ม
ปNการศึกษาใหม"ของทุกปN พร�อมท้ังเสนอแนวทางหรือระบบงานในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปNการศึกษาต"อไปต"อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหน"วยงาน ท่ีเก่ียวข�อง  
    - ให�มีการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต"ละหลักสูตรให�เป2นไปตามระบบการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน โดยสอดคล�องกับกระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาของกองทัพ  
   ๒.๓.๔.๕ การใช�ประโยชน	จากการศึกษา  
    - สนับสนุน ส"งเสริมให�กําลังพลเข�ารับการศึกษาต"อในหลักสูตรต"าง ๆ ในสถานศึกษาของ
กองทัพไทยและนอกกองทัพไทย ท้ังในประเทศและต"างประเทศ โดยพิจารณาถึงความรู� ความสามารถ หน�าท่ี
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ความรับผิดชอบตามสายงานท่ีปฏิบัติอยู" และความพร�อมท่ีจะเข�ารับการศึกษา ตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือจะ
ได�นําความรู�และประสบการณ	มาประยุกต	ใช�ในการปฏิบัติงานได�ตรงตาม ตําแหน"งหน�าท่ีอย"างมีประสิทธิภาพ  
    - ให�พิจารณานําความรู�ตามคุณวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา ของกําลังพลในการ
บรรจุลงตําแหน"งหรือมอบหมายงานในหน�าท่ี เพ่ือให�กําลังพลสามารถปฏิบัติงานได� ตรงตามความรู�และ
ความสามารถท่ีได�ศึกษามา เพ่ือประโยชน	ของหน"วยงานและกองทัพไทย  
    - สนับสนุน ส"งเสริมให� ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให�มี
โอกาสได�รับความก�าวหน�าในตําแหน"งทางวิชาการ และมีความเจริญเติบโตในอาชีพท่ีดีข้ึน โดยจัดให�มี ระบบ
หมุนเวียนกําลังพลอย"างเหมาะสม ระหว"างกําลังพลท่ีปฏิบัติหน�าท่ีผู�บังคับหน"วย อาจารย	 และฝMายอํานวยการ  
    - สนับสนุน ส"งเสริมการถ"ายทอดความรู�และเทคโนโลยีด�านการทหาร ท่ีมิใช"
ความลับของทางราชการทหารแก"สถานศึกษานอกกองทัพไทยและภาคเอกชน เพ่ือนําไปประยุกต	ใช� ให�เกิด
ประโยชน	ต"อกองทัพไทยและประเทศชาติ ต"อไป  
   ๒.๓.๔.๖ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันวิชาการปEองกันประเทศ  
    - จัดการศึกษาหลักสูตรทางทหารระดับสูง เพ่ือตอบสนองกองทัพไทย ท้ังในด�าน
การปEองกันประเทศและการพัฒนาประเทศอย"างมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย ในทุก
สถานการณ	 และภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในป�จจุบันและอนาคต โดยเน�นหนักในด�านการศึกษา ระดับ
ยุทธศาสตร	ชาติ ยุทธศาสตร	ทหารและสถานการณ	โลกท่ีมีผลกระทบต"อผลประโยชน	ของชาติในด�านต"าง ๆ 
รวมท้ังให�ความสําคัญต"อป�ญหาของชาติท้ังในด�านความม่ันคง และการพัฒนาประเทศ  
    - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดทํา เอกสาร ตํารา 
คู"มือการฝ;กการปฏิบัติการร"วมทางทหารและร"วม/ผสม ทางด�านยุทธศาสตร	 ยุทธการ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักนิยมการปฏิบัติการร"วมของกองทัพไทยให�สามารถ ปฏิบัติได�จริง เพ่ือให�เกิด
ประโยชน	สูงสุดต"อประเทศชาติ  
    - พัฒนารูปแบบการศึกษาให�กําลังพลได�ใช�ความคิดริเริ่มของตนเอง โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการ สนับสนุนส"งเสริมการจัดทําเอกสารวิจัย ส"วนบุคคล 
ในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงพัฒนาโครงสร�างกองทัพไทยให�ทันสมัย รวมท้ังการสนับสนุน การปฏิบัติการ
ร"วม  
    - พัฒนารูปแบบหลักสูตรการศึกษา โดยมุ"งเน�นให�ผู�สําเร็จการศึกษา มีขีด
ความสามารถตามวัตถุประสงค	ท่ีสําคัญ คือ  

• สามารถเป2นผู�นําในระดับยุทธศาสตร	ได�  
• มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรในด�านต"าง ๆ เ พ่ือรองรับ

ยุทธศาสตร	การปEองกันประเทศท่ีกําหนด  
• มีขีดความสามารถในการให�ข�อเสนอแนะด�านบทบาทของกองทัพกับการ

กําหนดป�จจัยพลังอํานาจแห"งชาติ และนโยบายความม่ันคง  
• สามารถวิ เคราะห	ภัยคุกคามและสถานการณ	โลกท่ีมี ผลกระทบต"อ

ผลประโยชน	ของชาติได�  
    - รับผิดชอบดําเนินการด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาใน
กองทัพไทย และรายงานผลการดําเนินงานประจําปNต"อผู� บัญชาการทหารสูงสุดให�แล�วเสร็จ ก"อนสิ้น
ปNงบประมาณ ผ"านกรมกําลังพลทหาร  
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    - กํากับ ดูแลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู�ใน
สายงานต"าง ๆ ท่ีหน"วยเปUดการศึกษา ให�เป2นไปอย"างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต"อการ เตรียมความพร�อมด�าน
บุคลากรให�กับหน"วยงาน โดยมีการประเมินผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
    - พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรต"าง ๆ ให�มีความ ทันสมัยเป2น
มาตรฐานสากล สอดคล�องกับระบบการศึกษาในป�จจุบันและอนาคต  
    - ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ	 วิธีการในการคัดเลือกกําลังพลของกองทัพไทย 
เพ่ือจัดส"งหรืออนุญาตให�ลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาท้ังภายในประเทศ และต"างประเทศให�มีความรัดกุมและ
ดําเนินการด�วยความเข�มงวด โดยพิจารณาให�เข�ารับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม  
   โดยมีการกําหนดให� กองทัพอากาศ  
    - พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ เพ่ือให�กําลังพลของกองทัพอากาศ ได�มี
ความรู�ความสามารถในวิชาชีพทหารอากาศ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศและการบิน 
ตลอดจนการรบทางอากาศสมัยใหม"  
    - หลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ต�องมีความสอดคล�องกับหลักนิยมการ
ปฏิบัติการร"วมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพอากาศ สภาพแวดล�อม และเทคโนโลยีทางอากาศยานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
    - สนับสนุนกําลังพลในเหล"าสายวิทยาการ ได�มีโอกาสเข�ารับการศึกษาตามแนวทาง 
รับราชการของกองทัพอากาศทุกระดับชั้น  
    - สนับสนุนการประสานประโยชน	 ด�านการศึกษาร"วมกันระหว"าง กองบัญชาการ
กองทัพไทย และเหล"าทัพอ่ืน ๆ หรือมิตรประเทศเพ่ือให�เกิดความร"วมมือและความสัมพันธ	อันดีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหน"วย 
 ๒.๔ ยุทธศาสตร<กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ 
  ๒.๔.๑ วิสัยทัศน	 กองทัพอากาศตระหนักถึงการกําหนดวิสัยทัศน	ท่ีมีความชัดเจนความท�าทายและ
ความเป2นไปได�ในเชิงปฏิบัติ ท้ังนี้กองทัพอากาศได�กําหนดวิสัยทัศน	บนพ้ืนฐานของภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห"ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ อีกท้ังจากการประเมินสถานการณ	และจากการวิเคราะห	สภาวะแวดล�อมท้ังภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) แล�วจึงกําหนดเป2นวิสัยทัศน	กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ กองทัพอากาศ
มุ"งหวังพัฒนาสู" “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” หรือ “One of the Best Air Forces in ASEAN” ซ่ึงอีกนัย
หนึ่งคือเป2นกองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถในทุกมิติอยู"ในระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียนบนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงพาตนเอง ท้ังนี้เพ่ือให�ม่ันใจว"าการก�าวไปสู"วิสัยทัศน	กองทัพอากาศอย"างเป2นระบบเป2นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืนกองทัพอากาศจึงได�กําหนดจุดเน�นของทิศทางการพัฒนาในแต"ละระยะดังนี้ 
   ๒.๔.๑.๑ ระยะท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) 
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช"การรบเพ่ือตอบสนองต"อภัยคุกคามในทุก
รูปแบบโดยกองทัพอากาศต�องสามารถประยุกต	ใช�เทคโนโลยีดิจิตอลเป2นหลักและบูรณาการเทคโนโลยีกําลัง
ทางอากาศเทคโนโลยีเครือข"ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให�การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเป2นไป
อย"างรวดเร็วเหมาะสมทันตามความต�องการในทุกสถานการณ	อันจะเป2นพ้ืนฐานการพัฒนาสู"การปฏิบัติการท่ีใช�
เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
   ๒.๔.๑.๒ ระยะท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กองทัพอากาศท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง 
(Network Centric Air Force : NCAF) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช"การรบ
เพ่ือตอบสนองต"อภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม"ในยุคสงครามท่ีใช�เครือข"าย 
เป2นศูนย	กลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดยกองทัพอากาศต�องสามารถประยุกต	แนวคิด 
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การปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง(NCO) ได�อย"างสมบูรณ	และต�องสามารถใช�เทคโนโลยีเครือข"ายและ
ระบบเชื่อมโยงข�อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ได�บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง 
   ๒.๔.๑.๓ ระยะท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู" “กองทัพอากาศชั้น
นําในภูมิภาค”โดยสามารถใช�เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง (NCO) 
ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช"การรบเพ่ือตอบสนองต"อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได�อย"างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองให�มากท่ีสุด 
  ๒.๔.๒ การพัฒนากองทัพอากาศ ประกอบด�วย ๒ ส"วนสําคัญส"วนแรกเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีตาม
ลักษณะงาน (Function) ของหน"วยงานภายในกองทัพอากาศ สําหรับส"วนท่ี ๒ คือ นภานุภาพหรือการพัฒนา
กองทัพอากาศมุ"งสู"การปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลางโดยมี ๖ องค	ประกอบสําคัญของกําลังทางอากาศท่ี
ต�องมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันสามารถขับเคลื่อนไปพร�อมๆ กันโดยมิได�มีส"วนใดส"วนหนึ่ง
ล้ําหน�าหรือล�าหลังให�เป2นภาระกับส"วนอ่ืน ๆ การสร�างกําลังทางอากาศท่ีเพียงพอและเหมาะสมจะต�องดําเนินการ
อย"างเป2นระบบภายใต�หลักนิยมพ้ืนฐานของกําลังทางอากาศ กล"าวคือต�องยึดม่ันเชื่อม่ันในหนทางท่ีถูกต�องและ
ความเพียรพยายามท่ีแน"วแน"ไม"แปรผันตามความต�องการของผู�หนึ่งผู�ใดโดยต�องมีการพัฒนางานทุกด�านของ
กองทัพอากาศตามลักษณะงาน (Function) หรืออีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาแผนแม"บทด�านต"างๆ ของ
กองทัพอากาศท่ีต�องคํานึงถึงความสอดคล�อง (Synchronization) การบูรณาการ (Integration) และการ
ดําเนินการท่ีสอดรับกันในแต"ละห�วงเวลา (Timeframe) เพ่ือให�สามารถใช�กําลังทางอากาศได�อย"างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดคุ�มค"าตอบสนองความต�องการอย"างแท�จริงการได�มาซ่ึงกําลังทางอากาศให�เกิดเป2น 
นภานุภาพ คือการเสริมสร�างองค	ประกอบหลักของกําลังทางอากาศท่ีครบถ�วนและเหมาะสมซ่ึงการสร�างและ
พัฒนากําลังทางอากาศในยุคสงครามท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง (Network Centric Warfare: NCW) นั้นต�อง
คํานึงถึง ๖ องค	ประกอบหลักได�แก"การบัญชาการและควบคุม (Command and Control), ระบบการตรวจจับ 
(Sensor), ผู�ปฏิบัติ/หน"วยปฏิบัติ (Shooter), เครือข"าย (Network), สนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) และทรัพยากรบุคคลและองค	กร (Human and Organization) อย"างไรก็ตามการเสริมสร�างกําลัง
ทางอากาศอย"างเป2นรูปธรรมนั้นต�องมีการจัดหาอย"างเพียงพอและการควบคุมการใช�ประโยชน	ยุทโธปกรณ	และ
ร ะบบด� า นก า รปฏิ บั ติ ก า ร รบ ท่ี มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ฝ; ก แล ะประ เ มิ นค" า อย" า ง จ ริ ง จั ง 
การวิจัยบทบาทและนวัตกรรมกําลังทางอากาศท่ีตรงประเด็นและตรงตามความต�องการเพ่ือให�ล้ําหน�ากว"า 
ขีดความสามารถของภัยคุกคามรวมท้ังการแสวงประโยชน	จากศักย	สงครามให�เกิดความยืนหยัดในการ
ปฏิบัติการได�อย"างเป2นรูปธรรม 
  ๒.๔.๓  พลังขับเคลื่อนกําลังทางอากาศ 
   ๒.๔.๓.๑  กําลังพลเป2นแกนนําประสิทธิผลท่ีได�จากการใช�กําลังทางอากาศเกิดข้ึนบน
กระบวนการตัดสินใจและการใช�กําลังท่ีทรงประสิทธิภาพซ่ึงโดยแท�จริงแล�วผู�บังคับบัญชาฝMายอํานวยการและ
หน"วยใช�กําลังจะต�องมีความรู�ความชํานาญและเข�าใจคุณสมบัติของระบบเทคโนโลยีกําลังทางอากาศอัน
ประกอบด�วยเทคโนโลยีกําลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงท้ังสองส"วนต�องเชื่อมต"อสื่อสารเข�าใจ
ระหว"างกันและกันได�เป2นอันหนึ่งอันเดียวกัน ป�จจุบันระบบเทคโนโลยีกําลังทางอากาศมีความทันสมัยมีการ
พัฒนาก�าวหน�าไปสู"ระบบปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลางท่ีเกิดการบูรณาการเป2นระบบมากข้ึน สามารถ
ใช�กําลังทางอากาศให�ตอบสนองความต�องการได�มากข้ึน จําเป2นต�องพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข�องให�ก�าวทันเทคโนโลยี
เหล"านี้เพ่ือท่ีจะใช�ประโยชน	ได�อย"างสูงสุดเต็มขีดความสามารถของระบบกําลังทางอากาศท่ีได�รับการออกแบบ
และ/หรือประยุกต	ใช�ให�ตรงกับความต�องการใช�งานอย"างแท�จริง 
   ๒.๔.๓.๒ เทคโนโลยีเป2นเครื่องมือการนํากําลังทางอากาศไปใช�เพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามอย"าง
เกิดประสิทธิผลนั้นต�องกระทําอยู"บนความเชื่อม่ันภายใต�หลักนิยมกําลังทางอากาศกล"าวคือกําลังทางอากาศจะถูก
ใช�ในรูปของการปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร	และยุทธวิธี หัวใจของการปฏิบัติการ คือการบัญชาการและ
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ควบคุมท่ีทรงประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติการในระดับต"างๆ นั่นคือการใช�กําลังระดับยุทธศาสตร	 
ยุทธการ และยุทธวิธี ได�ครบถ�วนทุกขอบเขต สามารถนํากําลังทางอากาศซ่ึงส"วนใหญ"มีจํานวนจํากัดมาใช�ใน
ลักษณะทวีกําลังหมุนเวียนกลับมาใช�งานได�อย"างรวดเร็ว เปรียบเสมือนหนึ่งมีกําลังมากด�วยกําลังทางอากาศ  
มีพ้ืนฐานบนเทคโนโลยี ดังนั้นกระบวนการท่ีเก่ียวข�องกับการใช�กําลังทางอากาศจึงข้ึนอยู"กับความรู�ความเข�าใจ
ในการใช�เทคโนโลยีและท่ีสําคัญเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของระบบกําลังทางอากาศท้ังมวลจะต�องนําไปสู"
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือการใช�กําลังอย"างถูกต�องอันจะทําให�กําลังทางอากาศเป2นนภานุภาพอย"างแท�จริง 
 

 
 

  ๒.๔.๔ การพัฒนาแผนท่ียุทธศาสตร	กองทัพอากาศอยู"บนพ้ืนฐานของกรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ตามรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ ซ่ึงแบ"งออกเป2น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร	 
   ๒.๔.๔.๑ ยุทธศาสตร	ท่ี ๑ พิทักษ	รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย	 
   ๒.๔.๔.๒ ยุทธศาสตร	ท่ี ๒ เสริมสร�างสมรรถนะและความพร�อมในการปEองกันประเทศ 
   ๒.๔.๔.๓ ยุทธศาสตร	ท่ี ๓ รักษาความม่ันคงของรัฐ 
   ๒.๔.๔.๔ ยุทธศาสตร	ท่ี ๔ รักษาผลประโยชน	แห"งชาติ 
   ๒.๔.๔.๔ ยุทธศาสตร	ท่ี ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร	การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
  ๒.๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร	 (Strategic Theme) คือทิศทางของยุทธศาสตร	กองทัพอากาศในแต"ละ
เรื่องตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของกองทัพอากาศ ซ่ึงประเด็นยุทธศาสตร	ท่ี ๒ เสริมสร�างสมรรถนะและความ
พร�อมในการปEองกันประเทศ เป2นประเด็นยุทธศาสตร	หลักท่ีจะเสริมสร�างขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศ และ
มีความสําคัญ โดยมีหัวข�อดังนี้ 
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   ๒.๔.๕.๑ ยุทธศาสตร	ท่ี ๒ เสริมสร�างสมรรถนะและความพร�อมในการปEองกันประเทศ 
    เปEาหมายยุทธศาสตร	 : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร�อมตลอดจนสามารถ
ผนึกกําลังร"วมกับเหล"าทัพอ่ืนในการปEองกันประเทศให�มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  
    ส"วนท่ี ๑ ดํารงขีดความสามารถและความพร�อมในการปฏิบั ติภารกิจของ
กองทัพอากาศ 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑ เสริมสร�างขีดความสามารถด�านการข"าวและความร"วมมือด�านความม่ันคง 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๒ เสริมสร�างความพร�อมเข�าสู"ประชาคมอาเซียน 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๓ เสริมสร�างขีดความสามารถด�านการยุทธ 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถการส"งกําลังบํารุง 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๕ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๖ พัฒนาสมรรถนะกําลังพล 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๗ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร	 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๘ เสริมสร�างกองทัพอากาศให�เป2นองค	การแห"งการเรียนรู� 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๙ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๐ พัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ส"วนท่ี ๒ เสริมสร�างขีดความสามารถการปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง 
(NCO) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๑ เสริมสร�างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command 
and Control) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๒ เสริมสร�างขีดความสามารถระบบการตรวจจับ (Sensor) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๓ เสริมสร�างขีดความสามารถผู�ปฏิบัติ/หน"วยปฏิบัติ (Shooter) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๔ เสริมสร�างขีดความสามารถเครือข"าย (Network) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๕ เสริมสร�างขีดความสามารถสนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) 
    กลยุทธ	ท่ี ๒.๑๖ เสริมสร�างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองค	การ (Human and 
Organization)  
 ๒.๕ ยุทธศาสตร<กองทัพอากาศในการก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ 
  ๒.๕.๑ วิสัยทัศน	 : “กองทัพอากาศท่ีมีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมทุกมิติในประชาคม
อาเซียน (Comprehensive Capacity and Capability Air Force in ASEAN Community)” 
  ๒.๕.๒ ยุทธศาสตร	ท่ี ๑ การเสริมสร�างสมรรถนะและความพร�อมของกองทัพอากาศในประชาคม
อาเซียน เพ่ือให�กําลังพลได�รับการพัฒนาสมรรถนะด�านการใช�ภาษาต"างประเทศและความรู�เก่ียวกับอาเซียน
และเพ่ือให�กองทัพอากาศมีกลไกการขับเคลื่อนการเข�าสู"ประชาคมอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ	ท่ี  ๑.๑ พัฒนากําลังพลด�านการใช�ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในกลุ"มอาเซียน 
   กลยุทธ	ท่ี ๑.๒ พัฒนากําลังพลด�านความรู�เก่ียวกับอาเซียน จัดทําและเผยแพร"สื่อความรู�
เก่ียวกับอาเซียน จัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา ศึกษาดูงานประเทศในกลุ"มอาเซียน และพัฒนาความร"วมมือ
ด�านการศึกษา 
   กลยุทธ	ท่ี ๑.๓ ปรับองค	การรับผิดชอบการเข�าสู"ประชาคมอาเซียน พัฒนาองค	การรับผิดชอบ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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   กลยุทธ	ท่ี ๑.๖ สร�างเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการเพ่ือสนองเปEาหมายของรัฐบาลในการ
เตรียมความพร�อมเข�าสู"ประชาคมอาเซียน สร�างเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการกับหน"วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพ 
  ๒.๕.๓ ยุทธศาสตร	ท่ี ๓ การพัฒนาความสัมพันธ	ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ"มอาเซียน 
   กลยุทธ	ท่ี ๓.๒ พัฒนาความสัมพันธ	ระดับเจ�าหน�าท่ีของกองทัพอากาศประเทศในกลุ"มอาเซียน 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ�าหน�าท่ีระดับสัญญาบัตรและเจ�าหน�าท่ีระดับประทวนของ
กองทัพอากาศประเทศในกลุ"มอาเซียน 
  ๒.๕.๔ ยุทธศาสตร	ท่ี ๔ การสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน โดยใช� ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศและมีส"วนสนับสนุนการสร�าง 
อัตลักษณ	อาเซียน 
   กลยุทธ	ท่ี ๔.๘ สนับสนุนการสร�างอัตลักษณ	อาเซียน ส"งเสริมการตระหนักรับรู�เก่ียวกับอาเซียน
และความรู�สึกในการเป2นประชาคมอนุรักษ	 และส"งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ส"งเสริมการสร�างสรรค	
ด�านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
 ๒.๖ นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ : ตามคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒/๕๖ มีวัตถุประสงค	 ดังนี้ 
  ๒.๖.๑ กล"าวท่ัวไป 
   กองทัพอากาศมีหน�าท่ีเตรียมกําลังกองทัพอากาศ การปEองกันราชอาณาจักร และดําเนินการ
เก่ียวกับการใช�กําลังกองทัพอากาศ โดยใช�ขีดความสามารถกําลังกองทัพอากาศในการปฏิบัติการทางอากาศ 
และการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบสงครามและท่ีไม"ใช"สงคราม ให�ประเทศเกิดความปลอดภัย ปราศจากการ
คุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ อีกท้ังตอบสนองความต�องการท่ีนําไปสู"ความกินดีอยู"ดีของประชาชนและ
ความม่ันคงของชาติ เพ่ือเป2นหลักประกันว"ากําลังพลของกองทัพอากาศจะเป2นผู�มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล"าวอย"างมีประสิทธิภาพ และจากการท่ีกองทัพอากาศได�กําหนดวิสัยทัศน	กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒  
ในการเป2น “กองทัพอากาศ ชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)” ซ่ึงกรอบเปEาหมายระยะท่ี ๒ 
มุ"งสู"การปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง (Network Centric Operations: NCO) นอกจากนี้การรวมตัวเป2น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปN พ.ศ.๒๕๕๘ ได�นํามาซ่ึงโอกาส และความท�าทายท่ีไทยต�องเผชิญ ไม"
ว"าจะเป2นการเพ่ิมอํานาจการต"อรองและขีดความสามารถการแข"งขันในเวทีระหว"างประเทศ รวมถึงความสามารถใน
การรับมือกับความท�าทายต"าง ๆ ซ่ึงยากท่ีจะตอบสนอง เพ่ือให�สามารถขับเคลื่อนกองทัพอากาศได� และ 
มีขีดความสามารถในทุกมิติการขับเคลื่อนกองทัพอากาศสู"วิสัยทัศน	อย"างเป2นรูปธรรม และตอบสนองความต�องการ
ของชาติได� จําเป2นต�องมียุทธศาสตร	 และนโยบายท่ีชัดเจนสามารถกําหนดจุดเน�นท่ีสะท�อนถึงภารกิจหลัก (Core 
Functions) ของกองทัพอากาศ ดังนั้นกองทัพอากาศจึงต�องเตรียมความพร�อมทุก ๆ ด�าน โดยเฉพาะด�านกําลังพล 
ต�องมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ ความรู� ทักษะ และ คุณลักษณะท่ีจําเป2นของบุคคลในการทํางาน
ให�ประสบความสําเร็จ เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพอากาศให�บรรลุวัตถุประสงค	ท่ีกําหนดไว� 
จึงได�กําหนดนโยบายการศึกษากองทัพอากาศ ดังนี้ 
  ๒.๖.๒ วัตถุประสงค	 
   ๒.๖.๒.๑ เพ่ือให�ระบบการศึกษาของกองทัพอากาศมุ"งไปสู"การเตรียมความพร�อมด�านกําลังพล
ของกองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๖.๒.๒ เพ่ือให�หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในทุกระดับของกองทัพอากาศมีความทันสมัย  
ได�มาตรฐานทางวิชาการ มีความสอดคล�องกับแนวคิดในการพัฒนากองทัพอากาศตามวิสัยทัศน	ท่ีกําหนด 
   ๒.๖.๒.๓ เพ่ือให�กําลังพลของกองทัพอากาศได�รับการพัฒนาความรู� ความสามารถ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะการบริหารการจัดการตามแนวทางการรับราชการ ตามสภาวะแวดล�อมและก�าวทันเทคโนโลยี 
ท่ีจําเป2นในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
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   ๒.๖.๒.๔ เพ่ือให�กําลังพลมีความเป2นผู�นํา คุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ	ในการเป2นทหารอาชีพ 
และยึดม่ันในค"านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
  ๒.๖.๓ นโยบายท่ัวไป 
   ๒.๖.๓.๑ ด�านการบริหารการศึกษา  
      - การเปUดการศึกษาในสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล"าสายวิทยาการ ให�พิจารณา
เปUดการศึกษาหลักสูตรท่ีจําเป2นและเกิดประโยชน	ต"อกําลังพลในการปฏิบัติงาน สอดคล�องตามยุทธศาสตร	ของ
กองทัพอากาศอย"างแท�จริง บนพ้ืนฐานของการใช�งบประมาณอย"างคุ�มค"า เกิดประโยชน	สูงสุดต"อกองทัพอากาศ 
โดยการวางแผนเสนอความต�องการล"วงหน�าไว�ในโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ 
    - การเปUดการศึกษาหลักสูตร และการส"งกําลังพลไปเข�ารับการศึกษาท้ังในกองทัพอากาศ 
นอกกองทัพอากาศ ท้ังภายในประเทศและต"างประเทศ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ 
จะต�องได�รับอนุมัติจากผู�บัญชาการทหารอากาศก"อนจึงจะดําเนินการได� 
    - การจัดลําดับความเร"งด"วนสําหรับการส"งเสริมให�กําลังพลเข�ารับการศึกษาหลักสูตร 
ในสถานศึกษาของกองทัพอากาศเป2นหลัก สําหรับหลักสูตรภายนอกสถานศึกษาของกองทัพอากาศให�คํานึงถึง
ประโยชน	สูงสุดเม่ือกําลังพลสําเร็จการศึกษาแล�วสามารถนําวิชาการมาถ"ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู� ได�แก"
หลักสูตรสําหรับครูอาจารย	สถาบันการศึกษา หลักสูตรเก่ียวกับการใช�งานและซ"อมบํารุงยุทโธปกรณ	 และ
หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกําลังพลเป2นรายบุคคลตามลําดับ  
    - ให�สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล"าสายวิทยาการ จัดให�มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให�ถือเป2นส"วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอย"างต"อเนื่องโดยให�มีการ
จัดทํารายงานเสนอต"อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ เพ่ือเป2นหลักประกัน 
ว"าการจัดการศึกษาได�มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๖.๓.๒ ด�านการส"งเสริมการศึกษา 
    - ส"งเสริมให�กําลังพลกองทัพอากาศเข�ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาภายนอก
กองทัพอากาศ โดยใช�เวลานอกราชการ ใช�เวลาราชการบางส"วน หรือใช�เวลาราชการ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา
ของกําลังพล โดยกําหนดหลักเกณฑ	การพิจารณาบรรจุกําลังพลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน"งหน�าท่ี
ราชการ  
    - ส"งเสริมให�กําลังพลกองทัพอากาศเข�ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา กับ
หน"วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและต"างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ	 เพ่ือ
นํามาประยุกต	ใช�ให�เกิดประโยชน	ต"อกองทัพอากาศมากท่ีสุด 
    - ส"งเสริมให�กําลังพลกองทัพอากาศได�เรียนรู�ด�วยตนเอง โดยพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และเครือข"ายฐานข�อมูลความรู�ให�เพียงพอต"อการเข�าถึงของหน"วยงานและกําลังพล 
ทุกระดับ 
    - ส"งเสริมและพัฒนาหน"วยงานและกําลังพลทุกระดับให�เป2นองค	กรแห"งการเรียนรู� 
(Learning Organization) ผ"านการบริหารจัดการความรู� (Knowledge Management) 
    - ส"งเสริมให�กําลังพลทุกระดับพัฒนาสมรรถนะสู"ความเป2นมืออาชีพในการปฏิบัติ
ภารกิจ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ"งเน�นพัฒนาทักษะการสื่อสารด�วยภาษาสากล และความสามารถใน
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ส"งเสริม สนับสนุน งบประมาณด�านการสร�างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ	 ผลงานทาง
วิชาการแก" ครู-อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา ให�สถานศึกษาระดับต"าง ๆ ของ ทอ.ตามความจําเป2น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให�เป2นท่ียอมรับของหน"วยงานภายในและภายนอกกองทัพ 
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   ๒.๖.๓.๓ ด�านหลักสูตรการศึกษา 
    - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบการศึกษาและตํารา ให�ทันสมัย โดย
เน�นให�ผู�ศึกษาสามารถนําความรู� ทักษะ ท่ีได�จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได�จริง และตรงกับความต�องการของ
หน"วยงาน รวมท้ังสอดแทรกเนื้อหาวิชาท่ีมีความสําคัญ และจําเป2นต"อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเข�า
ไว�ในหลักสูตร ได�แก" การปลูกฝ�งอุดมการณ	ความเป2นทหารท่ีเป2นสุภาพบุรุษ รักษาเกียรติ (Honor) วินัย 
(Discipline) และจงรักภักดี (Loyalty) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตย	 กล�าหาญ เสียสละ มีความ
สามัคคี และรับผิดชอบต"อหน�าท่ี 
    - จัดให�มีการประเมินหลักสูตร ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู�สําเร็จการศึกษา เพ่ือ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    - การกําหนดหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษา และสายวิทยาการจะต�องมี
ความสอดคล�อง และต"อเนื่องกันตามความเหมาะสมกับสถานการณ	 สภาพแวดล�อม และเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และต�องไม"มีความซํ้าซ�อน ทําให�สิ้นเปลืองเวลาศึกษา และงบประมาณสําหรับจัดการศึกษา 
   ๒.๖.๓.๔ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
    - ส"งเสริมให�มีการจัดการเรียนการสอนผ"านสื่ออิเล็กทรอนิกส	 (e-Learning) เพ่ือ
ชดเชยข�อจํากัดด�านงบประมาณในการเรียนการสอนปกติ และเวลาในการศึกษาในห�องเรียน 
    - ส"งเสริมให�มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช"วยในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน วิชาบังคับ หรือวิชาท่ีสามารถศึกษาได�ด�วยตนเอง 
    - เร"งรัดปรับปรุงโครงสร�างและอัตรากําลังพลท่ีปฏิบัติงานด�านการจัดการศึกษา 
พัฒนาอุปกรณ	การเรียนการสอน เอกสาร ตํารา โสตทัศนูปกรณ	 เครื่องมือทดลอง ห�องปฏิบัติการ ให�มีความ
สมบูรณ	 เพ่ืออํานวยความสะดวก สร�างบรรยากาศและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
   ๒.๖.๓.๕ ด�านครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา 
    - ส"งเสริมให�ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา ได�มีโอกาสได�รับความก�าวหน�า
ในตําแหน"งทางวิชาการ และมีความเจริญก�าวหน�าโดยการหมุนเวียนไปดํารงตําแหน"งท่ีสําคัญตามความรู�
ความสามารถ เพ่ือเป2นขวัญกําลังใจให� ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา อุทิศตนให�กับการศึกษา 
    - ส"งเสริมให� ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา มีการผลิตและเผยแพร"ผลงาน
ทางวิชาการ รวมท้ังมีตําแหน"งทางวิชาการ 
    - เร"งรัดให� ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับเงินวิทยฐานะหรือเงิน
ค"าตอบแทน ให�มีความเท"าเทียมกับ ครู อาจารย	 และบุคลากรทางการศึกษา ของหน"วยงานอ่ืน 
   ๒.๖.๓.๖ ด�านผู�เข�ารับการศึกษา 
    - การคัดเลือกผู�เข�ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารของกองทัพอากาศต�องเป2นไป
อย"างยุติธรรม โปร"งใส ตรวจสอบได� ผู�เข�ารับการศึกษานอกจากจะมีความรู�พ้ืนฐานตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด
แล�ว จะต�องมีพ้ืนฐานความรู�ภาษาอังกฤษเพียงพอท่ีจะพัฒนาต"อยอด เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน	กองทัพอากาศ 
    - การคัดเลือกกําลังพลเข�ารับการศึกษาในโรงเรียนหลักข้ันปลาย ได�แก"โรงเรียน
นายทหารชั้นผู�บังคับฝูง โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ 
จะต�องเป2นไปตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ	ท่ีกําหนดไว�อย"างจริงจัง และมีจํานวนสอดคล�องกับความต�องการ
ของกองทัพอากาศ โดยพิจารณาถึงการนําความรู�จากการศึกษาไปใช�ให�เกิดประโยชน	ต"อกองทัพอากาศ และ
สอดคล�องกับตําแหน"งหน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�จะเข�าศึกษา 
    - การจัดกําลังพลเข�ารับการศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ของสายวิทยาการ 
จะต�องเป2นไปตามความต�องการของกองทัพอากาศ และให�นําผลการศึกษามาเป2นส"วนประกอบในการพิจารณา
ความดี และส"งเสริมความก�าวหน�าในการรับราชการ 
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    - กําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรจากต"างประเทศ ถือว"าเป2นทรัพยากรบุคคล 
ท่ีมีค"ายิ่งของกองทัพอากาศ จะได�รับการพิจารณาให�บรรจุในหน"วยการศึกษา หรือหน"วยท่ีต�องใช�ความรู�ตรง
ตามหลักสูตรท่ีได�ศึกษามาในการปฏิบัติงาน และหมุนเวียนไปปฏิบัติหน�าท่ีหน"วยอ่ืน ตามแนวทางรับราชการ 
ท่ีเหมาะสมกับความรู�ความสามารถ 
  ๒.๖.๔ นโยบายเฉพาะ 
   ๒.๖.๔.๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
    - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME) ของสถาบันการศึกษาในด�าน
การวางแผนการรบ การจําลองยุทธ การอํานวยการยุทธ ในระดับยุทธศาสตร	 ยุทธการ และยุทธวิธีของแต"ละ
สถาบันการศึกษาให�สอดคล�องกับหลักนิยมกองทัพอากาศ หลักนิยมการปฏิบัติการร"วมของกองทัพไทย ยุทธศาสตร	
การปEองกันประเทศกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร	การปEองกันประเทศร"วมในภูมิภาค  
    - ปรับปรุงตํารา เอกสารวิชาการ คู"มือการฝ;ก และปฏิบัติเก่ียวกับการยุทธร"วม  
การยุทธร"วมและผสม ระดับยุทธศาสตร	 ยุทธการ และยุทธวิธี ให�มีความทันสมัย สอดคล�องกับการปฏิบัติ 
ในการฝ;กจริง ตอบสนองต"อภารกิจของกองทัพอากาศ 
    - ดําเนินการด�านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา และหน"วย 
จัดการศึกษาของกองทัพอากาศ และรายงานผลการดําเนินงานต"อสภาการศึกษากองทัพอากาศ 
    - พัฒนาเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน"วยต"าง ๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต"างประเทศ 
    - จัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือให�สถาบันการศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาต�องการ 
    - เร"งรัดการพัฒนาความรู�ด�านภาษาต"างประเทศให�กับกําลังพลของกองทัพอากาศ 
   ๒.๖.๔.๒ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู�บังคับฝูง  
    - ให�การศึกษาแก"ผู�เข�ารับการศึกษาให�มีลักษณะพึงประสงค	 ตามปรัชญาการศึกษา 
วัตถุประสงค	 และความมุ"งหมายของแต"ละสถาบัน 
    - พัฒนาหลักสูตรให�มีความเหมาะสมตามสถานการณ	 สภาพแวดล�อมและเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒.๖.๔.๓ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนการบิน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ"าอากาศ 
โรงเรียนดุริยางค	ทหารอากาศ โรงเรียนครูทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผู�บังคับหมวด และโรงเรียนนายทหารประทวน 
    - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให�มีความทันสมัยด�านวิชาการ มีความเป2นสากล ได�มาตรฐาน
ไม"ตํ่ากว"าหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนภายในประเทศในระดับเดียวกัน รวมท้ังส"งเสริมงานด�านวิจัย 
และนวัตกรรม 
    - เสริมสร�างความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติการท่ีใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลางในระดับ
ท่ีรับรู�เข�าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ 
    - เสริมสร�างค"านิยมของกองทัพอากาศให�ผู�เข�ารับการศึกษายึดถือเป2นเอกลักษณ	
ของทหารอากาศท่ีมีค"านิยมหลัก (Core Values) ๓ ประการ คือ AIR (Airmanship, Integrity and Allegiance, 
Responsibility) 
   ๒.๖.๔.๔ โรงเรียนเหล"าสายวิทยาการ 
    - พัฒนาหลักสูตรให�มีความเหมาะสมตามสถานการณ	 สภาพแวดล�อมและเทคโนโลยี 
มีความต"อเนื่องไม"ซํ้าซ�อน 
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    - พัฒนามาตรฐานการฝ;กความชํานาญ (มฝช.) ให�สอดคล�องตามสถานการณ	  
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี และคู"มือมาตรฐานงานในแต"ละสายวิทยาการ 
    - ส"งเสริมการพัฒนาการวิจัยร"วมกับเหล"าทัพอ่ืน ภาครัฐ เอกชน เพ่ือให�เกิดการ 
ต"อยอดทางเทคโนโลยี สร�างนวัตกรรมผลการวิจัยร"วมกัน โดยสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน	แก"หน"วยได� 
    - พัฒนาคุณภาพครูผู�สอน โดยประสานหน"วยงาน และผู� มีความรู�ความชํานาญ 
ในวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง มีโอกาสไปสอน และถ"ายทอดความรู� ประสบการณ	ในวิชาการท่ีเก่ียวข�อง 
    - เสริมสร�างค"านิยมของกองทัพอากาศให�ผู�เข�ารับการศึกษายึดถือเป2นเอกลักษณ	
ของทหารอากาศท่ีมีค"านิยมหลัก (core Values) ๓ ประการ คือ AIR (Airmanship, Integrity and Allegiance, 
Responsibility) 
 ๒.๗ นโยบายผู�บัญชาการทหารอากาศ ประจําป@พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ด�านกําลังพล) 
  เจตนารมของ ผู�บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศมุ"งม่ัน “สร�างความยั่งยืนในการพัฒนาและดํารง
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ” ดังนั้นการพ่ึงพาตนเอง การสร�างองค	ความรู� การสร�างมาตรฐาน 
การทํางาน และความปลอดภัย เป2นสิ่งจําเป2นอย"างยิ่งในการพัฒนากองทัพอากาศ เพ่ือมุ"งสู"วิสัยทัศน	อย"างเป2น
รูปธรรม ซ่ึงการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศต�องเป2นไปอย"างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพ่ือดํารงขีด
ความสามารถของกองทัพอากาศ โดยมุ"งเน�นการปฏิบัติงานตามแผนงานในแผนแม"บทกองทัพอากาศทุกด�าน
ตามทิศทางยุทธศาสตร	กองทัพอากาศ ซ่ึงทุกส"วนราชการสังกัดกองทัพอากาศต�องกําหนดแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือ
เป2นเครื่องมือในการบริหารของแต"ละส"วนราชการซ่ึงนโยบายเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรทางด�านการศึกษา มีดังนี้ 
  ๒.๗.๑ ด�านกําลังพล  
   ๒.๗.๑.๑  นําสมรรถนะ (Competency) กําลังพลกองทัพอากาศมาใช�ในการบริหารกําลังพล
เพ่ือเป2นแนวทางในการเสริมสร�างศักยภาพกําลังพลทุกสายวิทยาการให�มีขีดความสามารถท่ีจําเป2นในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�อย"างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๗.๑.๒  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของกองทัพอากาศเพ่ือเป2นแนวทางการจัด
การศึกษาอย"างเป2นระบบและสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ โดยมุ"งเน�นการพัฒนากําลังพล 
ให�ตรงความต�องการของกองทัพอากาศท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
   ๒.๗.๑.๓  กําหนดแนวทางการพัฒนากําลังพลสายวิทยาการให�สามารถดํารงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐาน โดยการตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนเหล"าสายวิทยาการให�
สอดคล�องกับมาตรฐานและความก�าวหน�าของเทคโนโลยี การพิจารณาแนวทางการกําหนดหลักสูตร การ
ทบทวนความรู� (Refresher Course)การยกระดับความชํานาญการ (Upgrade Course) และการประเมิน
หลักสูตรเพ่ือกํากับมาตรฐานของแต"ละสายวิทยาการอย"างเป2นระบบ  
   ๒.๗.๑.๔  ปรับปรุงโครงการศึกษาของกองทัพอากาศในต"างประเทศโดยมุ"งเน�นผลสัมฤทธิ์และ
คํานึงถึงความคุ�มค"า พิจารณาริเริ่มโครงการศึกษาในประเทศท่ีสามารถรองรับการพัฒนาขีดความสามารถและ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานกําลังพลแต"ละหน"วยงาน  
   ๒.๗.๑.๕  ศึกษาแนวทางการนําระบบการเรียนรู�ด�วยตนเองผ"านสื่ออิเล็กทรอนิกส	 (E-Learning) 
มาใช�เป2นเครื่องมือในการเรียนการสอนของทุกสายวิทยาการ เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึงสื่อการเรียนการสอน
ได�ง"ายโดยไม"กระทบต"อการปฏิบัติงานประจํา 
  ๒.๗.๒ ด�านยุทธการและการฝ;ก  
   กําหนดแนวทางการเตรียมความพร�อมบุคลากรรองรับยุทโธปกรณ	ท่ีจะเข�าประจําการต้ังแต"ปN  
พ.ศ.๒๕๕๙ เป2นต�นไป 
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 ๒.๘ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกําลังทางอากาศของกรมยุทธการทหารอากาศ  
ในอีก ๑๐ ปNข�างหน�า ได�แบ"งประเภทของการพัฒนาได�เป2น ๓ กลุ"ม ดังนี้ 
  ๒.๘.๑ กลุ"มท่ี ๑ C2 / Sensor / Shooter / Network สร�างความพร�อมรองรับการปฏิบัติการทาง
อากาศและเพียงพอต"อการฝ;กเพ่ือดํารงขีดความสามารถ เพ่ือตอบสนองต"อภารกิจ, ภัยคุกคาม, เทคโนโลยี และ
งบประมาณ 
  ๒.๘.๒ กลุ"มท่ี ๒ Support & Service พิจารณารูปแบบและกระบวนการส"งกําลังและซ"อมบํารุง 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค"าสูงสุดโดยพิจารณาจาก Life Cycle 
Cost& Commonality 
  ๒.๘.๓ กลุ"มท่ี ๓ Human & Organization เป2นการพัฒนาและเสริมสร�างขีดสมรรถนะบุคลากรในส"วน 
Core Functions โดยจะต�องมีการปรับโครงสร�างหน"วยงานให�รองรับกระบวนการทํางาน 



ส�วนท่ี ๒ 
การวิเคราะห<สภาพแวดล�อมของกองทัพอากาศ ทางด�านการศึกษา 

 
๑. การวิเคราะห<สภาพแวดล�อมของกองทัพอากาศ ทางด�านการศึกษา (SWOT Analysis) 
 ๑.๑ สภาพแวดล�อมภายใน 
  ๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
   ๑.๑.๑.๑ ผบ.ทอ.ให�ความสําคัญกับระบบการศึกษาของ ทอ. 
   ๑.๑.๑.๒ ทอ.มีการจัดโครงสร�างหน"วยและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
   ๑.๑.๑.๓ ทอ.มีการกําหนดวิสัยทัศน	และยุทธศาสตร	ในการพัฒนากองทัพท่ีชัดเจน 
   ๑.๑.๑.๔ บุคลากรใน ทอ.มีความรู�พ้ืนฐานหลากหลายสาขา และมีความพร�อมในการพัฒนาในระดับ 
ท่ีสูงข้ึน 
   ๑.๑.๑.๕ ทอ.มีสถาบันการผลิตกําลังพลท้ังนายทหารสัญญาบัตร (รร.นนก.และ วพอ.) และ
นายทหารประทวน (รร.จอ.และ รร.ดย.ทอ.) ซ่ึงสามารถผลิตกําลังพลได�ตามต�องการ 
   ๑.๑.๑.๖ สถาบันการศึกษาหลักของ ทอ.ผ"านการประเมินจากหน"วยงานภายนอก 
   ๑.๑.๑.๗ มีกฎ ระเบียบ และนโยบายด�านการศึกษาท่ีชัดเจน 
   ๑.๑.๑.๘ มีการรับเอาเทคโนโลยีใหม" ๆ ท้ังในส"วนกําลังรบ และส"วนสนับสนุนการรบท่ีทันสมัย
เข�ามาประจําการใน ทอ. 
   ๑.๑.๑.๙ มีการวางระบบเครือข"าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมท้ัง ทอ. 
    ๑.๑.๑.๑๐ มีระบบการพัฒนาบุคลากรในกองทัพ ผ"านโรงเรียนสายวิทยาการ และโรงเรียน
หลักข้ันต�นและข้ันปลายอย"างต"อเนื่อง 
    ๑.๑.๑.๑๑ มีงบประมาณทางด�านการศึกษาท่ีได�รับจัดสรรเป2นประจําทุกปN 
  ๑.๑.๒ จุดอ"อน (Weaknesses) 
   ๑.๑.๒.๑ บุคลากรทางการศึกษาขาดแรงจูงใจในความก�าวหน�าของสายวิชาชีพ 
   ๑.๑.๒.๒ ขาดการหมุนเวียนระหว"างสายการศึกษา กับสายวิทยาการ 
   ๑.๑.๒.๓ ขาดบุคลากรผู�สอนหนังสือ ไม"มีระบบการสร�างครูผู�สอนท่ีชัดเจนบางวิชาใช�ครูผู�สอน
ไม"ตรงสาขา 
   ๑.๑.๒.๔ กําลังพลท่ีมีความรู� ความชํานาญเฉพาะทาง ลาออกจากกองทัพ เนื่องจากขาดเส�นทาง
การเจริญเติบโตท่ีชัดเจน 
   ๑.๑.๒.๕ กําลังพลของกองทัพอากาศในภาพรวมมีเกณฑ	ความรู�ภาษาอังกฤษอยู"ในระดับปานกลาง 
   ๑.๑.๒.๖ ในสถาบันการศึกษาของ ทอ.ท้ังโรงเรียนหลักข้ันต�น และโรงเรียนหลักข้ันปลายขาดแคลน
อุปกรณ	การเรียน การสอน ท่ีทันสมัย 
   ๑.๑.๒.๗ สายวิทยาการบางส"วนขาดการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามเทคโนโลยีท่ี ทอ.
ได�รับ และการศึกษาของ ทอ.ในป�จจุบันเน�นการศึกษาในห�องเรียนเป2นหลัก 
   ๑.๑.๒.๘ หลักสูตรในสายวิทยาการขาดความต"อเนื่องของหลักสูตร ไม"มีการกําหนดแนวทาง
การศึกษาท่ีชัดเจน 
   ๑.๑.๒.๙ ขาดแผนโครงการศึกษาระยะยาวในการพัฒนาบุคลากร 
   ๑.๑.๒.๑๐ โครงสร�างของโรงเรียนในสายวิทยาการไม"เอ้ืออํานวย เนื่องจากไม"ได�เป2นอัตราจริง 
ใช�คนกํากับดูแลทํางานหลายด�าน และทํางานได�ไม"เต็มท่ี 
    ๑.๑.๒.๑๑ ขาดระบบท่ีดีในการติดตาม กํากับดูแล วัดและประเมินผล หลักสูตรของ 
สายวิทยาการ 



- ๒๑ - 
 
    ๑.๑.๒.๑๒ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ.ยังไม"ครอบคลุมถึงโรงเรียนในสาย
วิทยาการ 
   ๑.๑.๒.๑๓ งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด 
 ๑.๒ สภาพแวดล�อมภายนอก 
  ๑.๒.๑ โอกาส (Opportunities) 
   ๑.๒.๑.๑ ระบบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายนอกท้ังภายในประเทศ และต"างประเทศ 
มีความเจริญก�าวหน�าอย"างรวดเร็ว 
   ๑.๒.๑.๒ การเข�าสู"ประชาคมอาเซียนทําให�มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู� วัฒนธรรมระหว"าง
ประเทศ รวมถึงด�านเศรษฐกิจ และการค�า 
   ๑.๒.๑.๓ การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข"ายการสื่อสาร มีการ
พัฒนาไปอย"างรวดเร็ว และมีความทันสมัยใช�งานได�ทุกท่ี ทุกเวลา 
   ๑.๒.๑.๔ มีแหล"งเรียนรู�ท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชาท่ัวโลก 
   ๑.๒.๑.๕ มีทุนการศึกษาจากต"างประเทศ ซ่ึงเป2นทุนสนับสนุนการศึกษาให�กับกําลังพล ทอ.
โดยไม"เสียค"าใช�จ"ายซ่ึงจะช"วยเพ่ิมพูนความรู� และประสบการณ	ให�กับข�าราชการ 
   ๑.๒.๑.๖ พ.ร.บ.การศึกษาแห"งชาติบัญญัติให�มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑.๒.๑.๗ หน"วยงานภายนอก มีกฎระเบียบท่ีเอ้ืออํานวย ในการสร�างความร"วมมือกับองค	กร
อ่ืน เช"น การทํา MOU กับหน"วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา เป2นต�น 
   ๑.๒.๑.๘ การได�เงินประจําตําแหน"งประเภทเงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาของ กห. 
จะช"วยเพ่ิมรายได�ให�กับกําลังพลท่ีทําหน�าท่ีครูช"วยเสริมสร�างขวัญและกําลังใจในการทํางานได� 
  ๑.๒.๒ อุปสรรค (Threats) 
   ๑.๒.๒.๑ ในสังคมป�จจุบันนักเรียน นักศึกษามีค"านิยม และความต�องการเป2นทหารลดลง
เนื่องจากมีอาชีพท่ีทํางานสบายกว"า และได�ค"าตอบแทนมากกว"า 
   ๑.๒.๒.๒ หน"วยงานภายนอก ทอ.ให�ค"าตอบแทนท่ีสูงกว"า ทําให� ทอ.ประสบป�ญหาสมองไหล
และมีแนวโน�มจะเพ่ิมมากข้ึน 
   ๑.๒.๒.๓ เทคโนโลยีต"าง ๆ มีการพัฒนาอย"างรวดเร็ว และมีความซับซ�อน ทําให�กําลังพลขาด
ความรู� และความชํานาญในการใช�งานต�องหาความรู�เพ่ิมเติม  
   ๑.๒.๒.๔ อาวุธ ยุทโธปกรณ	 และระบบเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการรบต"าง ๆ มีความทันสมัย
และ ทอ.มีความจําเป2นต�องใช� มีราคาแพง ส"งผลกระทบกับการพัฒนาบุคลากรในด�านอ่ืน 
   ๑.๒.๒.๕ ความเสถียรภาพทางการเมือง มีผลกระทบต"อสภาพเศรษฐกิจ และงบประมาณ 
ท่ีได�รับจัดสรร 
   ๑.๒.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต"อนโยบายของ กห.ทําให�การดําเนินการต"าง ๆ 
ขาดความต"อเนื่อง 
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๒. การวิเคราะห<สภาพแวดล�อมเพ่ือการพัฒนา (TOWS Matric) 
 จากการวิเคราะห	สภาพแวดล�อม นําไปสู"ประเด็นการพัฒนาได� ดังนี้ 
 

ภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ�อน (W) 

ภายนอก 
โอกาส (O) ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาใน ทอ.  
 
๒. พัฒนาแหล"งเรียนรู�ใน ทอ.  
 
๓. ปรับปรุงการจัดทําโครงการศึกษา  
 

๑. พัฒนาระบบการเรียนสู" E-Learning 
 
๒. สร�างแรงจูงใจให�บุคลากรทางการศึกษา 
 
๓. พัฒนาภาษาต"างประเทศ 
 
๔. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

อุปสรรค (T) ๑. ปลูกฝ�งค"านิยมให�กําลังพลทุกระดับ  
 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรของสายวิทยาการ 
ให�ทันสมัย  
 
๓. วางแผนการจัดทําโครงการศึกษา  
 

๑. สร�างความต"อเนื่องในหลักสูตร 
สายวิทยาการ 
 
 

 
๓. รายละเอียดการพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ 
 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน ทอ. 
  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห"งชาติบัญญัติให�มีการประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกระดับเพ่ือให�การศึกษา 
มีคุณภาพ และเกิดความเป2นมาตรฐาน ซ่ึง ทอ.มีสถาบันการผลิตกําลังพลท้ังนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน โรงเรียนของสายวิทยาการ และโรงเรียนหลักข้ันต�นและข้ันปลาย โดยจัดการเรียนการสอน 
เทียบเคียงกับระบบการศึกษาภายนอก และท่ีผ"านมาสถาบันการศึกษาหลักของ ทอ.ก็ผ"านการประเมินได�รับ
การยอมรับ แต"การประเมินดังกล"าว ยังไม"ครอบคลุมถึงหลักสูตรต"าง ๆ ในสายวิทยาการ ดังนั้นจึงจําเป2นต�อง
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ท้ังการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพครูผู�สอน 
คุณภาพผู�เข�ารับการศึกษา เพ่ือให�ครอบคลุมท้ังระบบและเป2นการสร�างความเข�มแข็งให�ระบบการศึกษาของ 
ทอ.ต"อไป 
 ๓.๒ สร�างแรงจูงใจให�บุคลากรทางการศึกษา 
  ในป�จจุบัน ทอ.ประสบกับป�ญหาสมองไหล กําลังพลท่ีมีความรู�ความสามารถ มีความชํานาญ และ
ประสบการณ	สูง ลาออกจากกองทัพ เพ่ือไปทํางานให�กับองค	กรอ่ืนท่ีได�รับค"าตอบแทนมากกว"า สาเหตุส"วนหนึ่ง 
มาจากป�ญหาค"าครองชีพ และการขาดความก�าวหน�าในอาชีพรับราชการ ซ่ึงการท่ีจะพัฒนากําลังพลให�มีความรู�
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ต�องใช�ระยะเวลา และงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป2นต�องหาแนวทาง
ในการรักษาบุคคลากรดังกล"าวไว�ในกองทัพ โดยการสร�างแรงจูงใจ ท้ังในเรื่องการทํางาน เช"น มีการย�าย
หมุนเวียนระหว"างส"วนการศึกษาและสายวิทยาการ การปรับโครงสร�างให�เหมาะสม และสอดคล�องกับการได�
เงินประจําตําแหน"งประเภทเงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาของ กห.ซ่ึงจะช"วยเพ่ิมรายได�ให�กับกําลังพลท่ี
ทําหน�าท่ีครูช"วยเสริมสร�างขวัญและกําลังใจในการทํางานได�เป2นต�น 
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 ๓.๓ ปลูกฝYงค�านิยมให�กําลังพลทุกระดับ 
  ทหารทุกคนในกองทัพต�องได�รับการปลูกฝ�งค"านิยมในความเป2นทหารอาชีพ เพ่ือให�การปฏิบัติภารกิจ
ต"าง ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย สําเร็จลุล"วงด�วยดี ซ่ึงการท่ีจะทําให�กําลังพลท่ีบรรจุเข�ารับราชการได�รับการปลูกฝ�ง
ค"านิยมหลักนั้น จะต�องผ"านกระบวนการในการหล"อหลอม ท้ังทางด�านร"างกาย และจิตใจ มีความรู� แบบธรรมเนียม
ในความเป2นทหารอากาศ ผ"านสถาบันการศึกษาของ ทอ.ท้ังโรงเรียนหลักข้ันต�น และโรงเรียนหลัก 
ข้ันปลาย เพ่ือให�ทุกคนมีทัศนคติท่ีดี มีความรักในความเป2นทหารอากาศ ซ่ึงจะเป2นส"วนสําคัญในการพัฒนา
กองทัพต"อไป 
 ๓.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กระบวนการศึกษานั้นต�องมีระบบการวัด
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเป2นเครื่องมือตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาในด�านต"าง ๆ นําข�อบกพร"องมาปรับปรุง
พัฒนาให�หลักสูตรมีความสมบูรณ	ยิ่งข้ึน ซ่ึงในป�จจุบัน ทอ.มีระบบการวัดประเมินผลในโรงเรียนหลักข้ันต�น และ
โรงเรียนหลักข้ันปลาย แต"ไม"ครอบคลุมถึงโรงเรียนในสายวิทยาการ ดังนั้นเพ่ือให�เกิดมาตรฐานในการเรียน การ
สอนทุกหลักสูตรใน ทอ.จะต�องมีระบบการวัดและประเมินผลท่ีเป2นมาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให�มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๕ พัฒนาแหล�งเรียนรู�ใน ทอ. 
  จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ทําให�การติดต"อสื่อสาร และการสืบค�นข�อมูลต"าง ๆ 
สามารถกระทําได�โดยง"าย ซ่ึงใน ทอ.ได�มีการวางระบบเครือข"าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมท้ัง 
ทอ.เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานโดยใช�เครือข"ายเป2นศูนย	กลาง ซ่ึงการมีระบบเครือข"ายดังกล"าว สามารถนํามาใช�
ร"วมกับระบบการศึกษาของ ทอ.ได� โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตําราวิชาการต"าง ๆ ให�อยู"ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส	 มีแหล"งจัดเก็บท่ีสามารถสืบค�นได� ประกอบกับในป�จจุบันมีแหล"งเรียนรู�ท่ีหลากหลายในทุก
สาขาวิชาท่ัวโลกสามารถใช�เป2นแหล"งสนับสนุนข�อมูลท่ีต�องการได� อีกท้ังหน"วยงานต"าง ๆ ภายนอก ก็พร�อมให�
ความร"วมมือในด�านการศึกษาเพ่ือกระจายความรู� และสร�างความเข�มแข็งให�ยิ่งข้ึนไป 
 ๓.๖ พัฒนาระบบการเรียนสู� E-Learning 
  ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณทําให�การเปUดการเรียนการสอนในบางหลักสูตรไม"สามารถกระทําได� หรือ
เปUดการเรียนการสอนได� แต"ผู�ท่ีมีความต�องการเข�าเรียนไม"สามารถเข�าเรียนได� ด�วยข�อจํากัดเรื่องท่ีนั่งศึกษา 
ดังนั้นจึงจําเป2นต�องพัฒนาระบบการเรียน การสอนรูปแบบใหม" ไปสู"ระบบ E-Learning เพ่ือให�กําลังพลท่ีมี
ความสนใจ สามารถเข�าศึกษาค�นคว�าหาความรู�ได�ด�วยตนเอง ประกอบกับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข"ายการสื่อสาร และแหล"งเรียนรู�ท่ีหลากหลายท้ังในประเทศ และต"างประเทศ จะ
ช"วยเพ่ิมพูนความรู� และประหยัดงบประมาณ สามารถนําไปพัฒนาในส"วนอ่ืนได�เพ่ิมมากข้ึน 
 ๓.๗ ปรับปรุงหลักสูตรของสายวิทยาการให�ทันสมัย 
  กองทัพอากาศได�พัฒนาขีดความสามารถท้ังในส"วนกําลังรบ และส"วนสนับสนุนการรบ ด�วยการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข�าประจําการใน ทอ.ทําให�กําลังพลในส"วนต"างๆ ต�องพัฒนาความรู�ตามไปด�วย เพ่ือให�สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต"าง ๆ ได� ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหม"มีความซับซ�อนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น หลักสูตรการเรียน การสอนต"าง ๆ 
ของสายวิทยาการท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีดังกล"าว ต�องปรับปรุงหลักสูตรให�มีความทันสมัย
ตามไปด�วย เพ่ือให�กําลังพลได�รับความรู� มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามความต�องการของ ทอ. 
 ๓.๘ สร�างความต�อเนื่องในหลักสูตรสายวิทยาการ 
  การพัฒนากําลังในกองทัพอากาศในแต"ละสายงาน ได�รับการพัฒนาผ"านโรงเรียนสายวิทยาการต"าง ๆ  
ซ่ึงท่ีผ"านมายังไม"ได�มีการทําแผนการเรียน และห�วงเวลาท่ีควรเข�ารับการศึกษาท่ีชัดเจน ประกอบกับการพัฒนา
ของอาวุธยุทโธปกรณ	ต"าง ๆ ท่ีทันสมัย ทําให�กําลังพลในสายงานนั้น ๆ ขาดความต"อเนื่องในการศึกษา และ
ปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีใหม"ได�ไม"เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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สายวิทยาการต"าง ๆ ต�องจัดทําหลักสูตรให�มีความต"อเนื่อง ทันสมัย ตามเทคโนโลยีท่ีเข�าประจําการใน ทอ.และ
กําหนดห�วงเวลาให�กําลังพลได�เข�าศึกษา ทบทวน และพัฒนาความรู�เพ่ิมมากข้ึนด�วย 
 ๓.๙ วางแผนการจัดทําโครงการศึกษา 
  ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ซ่ึงให�ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของ ทอ.ต�องการให�กําลังพลมีความรู� 
ความสามารถ พัฒนาทักษะจนไปสู"ผู�เชี่ยวชาญในแต"ละสาขา ซ่ึงการพัฒนาดังกล"าวต�องมีแผนการศึกษาท่ีเป2น
ระบบ เพ่ือกําหนดโครงการศึกษาในอนาคต ภายใต�ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ ซ่ึงจะทําให�การพิจารณา
จัดทําโครงการต"าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังแผนการพัฒนากําลังพลนั้นประสานสอดคล�องกันได�เป2น
อย"างดี 
 ๓.๑๐ ปรับปรุงการจัดทําโครงการศึกษา 
  ตามท่ี ทอ.มีการกําหนดวิสัยทัศน	และยุทธศาสตร	ในการพัฒนากองทัพท่ีชัดเจน เพ่ือเป2นแนวทางใน
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ รวมท้ังกําหนดคุณลักษณะของกําลังพลท่ีต�องการในการปฏิบัติภารกิจ 
ทําให�มีความจําเป2นท่ีต�องพัฒนาบุคลากรให�มีขีดความสามารถตามต�องการ ซ่ึงบุคลากรใน ทอ.มีความรู�พ้ืนฐาน
หลากหลายสาขา และมีความพร�อมในการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนดังนั้นจึงต�องจัดทําโครงการศึกษาให�
สอดคล�องกับความต�องการ ซ่ึงในป�จจุบันระบบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายนอกท้ังภายในประเทศ และ
ต"างประเทศ มีความเจริญก�าวหน�าอย"างรวดเร็วมีสาขาความรู�ตามท่ี ทอ.ต�องการ ประกอบกับ การมีทุนการศึกษาจาก
ต"างประเทศ ซ่ึงเป2นทุนสนับสนุนการศึกษาให�กับกําลังพล ทอ.โดยไม"เสียค"าใช�จ"ายซ่ึงจะช"วยเพ่ิมพูนความรู� และ
ประสบการณ	ให�กับข�าราชการยิ่งข้ึน ดังนั้นการพิจารณาจัดทําโครงการศึกษาต"าง ๆ ต�องมีความรอบคอบ 
กําหนดแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือให�ได�กําลังพลท่ีมีความรู�ตามท่ี ทอ.ต�องการ 
 ๓.๑๑ พัฒนาภาษาต�างประเทศ  
  ตามยุทธศาสตร	กองทัพอากาศในการก�าวเข�าสู"ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ได�กําหนด
วิสัยทัศน	เป2น กองทัพอากาศท่ีมีศักยภาพและความสามรถครอบคลุมทุกมิติในประชาคมอาเซียน ซ่ึงการจะ
บรรลุวิสัยทัศน	ดังกล"าวได� กําลังพลในกองทัพอากาศต�องมีความพร�อม ซ่ึงป�จจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติภารกิจ
ร"วมกันนั้น ต�องมีการติดต"อสื่อสารท่ีเข�าใจ สร�างความร"วมมือในทุกภาคส"วน ดังนั้นจึงจําเป2นต�องเร"งพัฒนา
ความรู�ภาษาอังกฤษซ่ึงเป2นภาษาสากลในการติดต"อสื่อสาร และภาษาอาเซียนสําหรับบางหน"วยงานท่ีจําเป2นต�องใช� 
เพ่ือให�การประสานงานในด�านต"าง ๆ สําเร็จลุล"วงด�วยดี 
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๔. กรอบแนวคิด 
 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ 

 

มุ�งม่ันพัฒนากําลังพลให�มีคุณภาพด�วยกระบวนการศึกษาอย�างเป�นระบบ และสอดคล�อง 
กับทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ 



ส�วนท่ี ๓ 
แผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

  
 กองทัพอากาศมุ"งพัฒนาระบบและคุณภาพการศึกษา เพ่ือให�กําลังพลมีความพร�อมท้ังทางร"างกายและจิตใจ 
ได�รับการปลูกฝ�งค"านิยมหลักมีทัศนคติท่ีดีต"อการเป2นทหารอาชีพ มีความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานกับ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู"เดิม และเทคโนโลยีท่ีจะเข�ามามีบทบาททางการทหารในอนาคต อีกท้ังอาวุธยุทโธปกรณ	ท่ี
ทันสมัย ซ่ึงบุคคลากรท่ีผ"านการศึกษาของกองทัพอากาศจะต�องสามารถตัดสิน ตกลงใจ ในการแก�ป�ญหาอย"าง
เป2นระบบ พร�อมท้ังมีความพร�อมในการก�าวเข�าสู"ประชาคมอาเซียน ดังนั้น กองทัพอากาศจึงได�จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เพ่ือใช�เป2นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
 
๑. วิสัยทัศน< 
 มุ"งม่ันพัฒนากําลังพลให�มีคุณภาพด�วยกระบวนการศึกษาอย"างเป2นระบบ และสอดคล�องกับทิศทางการ
พัฒนากองทัพอากาศ 
 
๒. พันธกิจ 
 ๒.๑ บริหาร จัดการ สถานศึกษาในกองทัพอากาศ ให�มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๒.๒ เตรียมความพร�อมให�กําลังพลให�พร�อมปฏิบัติภารกิจท้ังในกองทัพอากาศ นอกกองทัพอากาศ และ
ภารกิจร"วมกับมิตรประเทศ  
 ๒.๓ บริหารจัดการโครงการศึกษาอย"างคุ�มค"า และสอดคล�องกับความต�องการของกองทัพอากาศ 
 ๒.๔ เสริมสร�างแหล"งเรียนรู�ท่ีหลากหลายในกองทัพอากาศ 
 ๒.๕ พัฒนากองทัพอากาศให�เป2นองค	การแห"งการเรียนรู� 
 ๒.๖ เสริมสร�างงานวิจัยเพ่ือนําไปใช�ประโยชน	ในกองทัพอากาศ 
 
๓. เป̂าประสงค< 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาต"าง ๆ ภายในกองทัพอากาศ ให�มีคุณภาพ มาตรฐานท้ังสถานศึกษา หลักสูตร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู�เข�ารับการศึกษา และมีระบบการวัดประเมินผล ตลอดจนได�รับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒ เ พ่ือให� กํ าลั งพล มีสมรรถนะและความพร� อม ในการปฏิ บั ติภาร กิจ ท้ั ง ในกองทัพอากาศ  
นอกกองทัพอากาศ และภารกิจร"วมกับมิตรประเทศ   
 ๓.๓ เพ่ือให�มีการบริหารโครงการศึกษาอย"างเป2นระบบ ใช�งบประมาณท่ีได�รับอย"างคุ�มค"า และตรงตาม
ความต�องการของกองทัพอากาศ 
 ๓.๔ เพ่ือสร�างแหล"งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย และการเข�าถึงข�อมูลด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นําไปสู"ระบบ
การศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองผ"านสื่ออิเล็กทรอนิกส	 (E-Learning) ทําให�กําลังพลสามารถศึกษาค�นคว�าด�วย
ตนเองได�ตลอดเวลา 
 ๓.๕ เพ่ือถ"ายทอด และเก็บรวบรวมองค	ความรู�ท่ีเป2นประโยชน	ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�กําลังพลสามารถ
เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 
 ๓.๖ เพ่ือส"งเสริม และเผยแพร"งานวิจัยท่ีเป2นประโยชน	ต"อกองทัพอากาศ ให�สามารถนําไปใช�ในหน"วยงาน
ต"าง ๆ 
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๔. ยุทธศาสตร< 
 เพ่ือให�การพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ บรรลุตามวิสัยทัศน	 วัตถุประสงค	 และเปEาหมายการพัฒนา 
ท่ีกําหนดไว� กองทัพอากาศจึงได�กําหนดยุทธศาสตร	ในการดําเนินการ ดังนี้ 
 ๔.๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ. 
 ๔.๒ บริหารจัดการโครงการศึกษา และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
 ๔.๓ พัฒนางานวิจัย สู"องค	การแห"งการเรียนรู� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุ"งม่ันพัฒนากําลังพลให�มีคุณภาพด�วย
กระบวนการศึกษาอย"างเป2นระบบ และ

สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ 



ส�วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาของ ทอ. 

   
๑. ยุทธศาสตร�ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ. 
 คําอธิบาย 
 นโยบายของ กห.และกองบัญชาการกองทัพไทยได�มอบนโยบายแก�กองทัพอากาศ เพื่อให�กองทัพอากาศใช�เป%นกรอบในการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ เพื่อให�กําลังพล
ของกองทัพอากาศ ได�มีความรู�ความสามารถในวิชาชีพทหารอากาศ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและการบิน ตลอดจนการรบทางอากาศสมัยใหม� หลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ต�องมีความสอดคล�องกับ หลักนิยมการปฏิบัติการร�วมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพอากาศ สภาพแวดล�อม และเทคโนโลยี ทางอากาศยานที่
เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนกําลังพลในเหล�าสายวิทยาการ ได�มีโอกาสเข�ารับการศึกษา ตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศทุกระดับชั้น สนับสนุนการประสานประโยชน5 ด�าน
การศึกษาร�วมกันระหว�าง กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล�าทัพอื่น ๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อให�เกิดความร�วมมือ และความสัมพันธ5อันดี สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหน�วย  
 พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติบัญญัติให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป8าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ เน�นให�มีการปฏิบัติอย�างเป%นระบบและดําเนินการอย�างต�อเนื่องโดยส�งเสริมให�หน�วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด
สภาพป@ญหา ความต�องการ และให�ความสําคัญกับการใช�ข�อมูลสารสนเทศเป%นป@จจัยหลักในการวางแผนร�วมกันระหว�างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส�วนเกี่ยวข�อง 
สถานศึกษาจะต�องมีการระดมสมองในการวิเคราะห5องค5กรโดยการวิเคราะห5สภาพภายในและภายนอก เพื่อให�ได�ข�อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนอง
ความต�องการของสังคมและการพัฒนาของประเทศ 
 นโยบายด�านกําลังพลของ ผบ.ทอ.ที่มีเจตนารมณ5ในการพัฒนากําลังพลให�มีความพร�อมในการปฏิบัติราชการตอบสนองภารกิจของ กห. กองทัพไทยและ ทอ.รวมถึงภารกิจร�วมกับมิตร
ประเทศ จึงมีความจําเป%นยิ่งที่ ทอ.ต�องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ.เพื่อยกระดับการพัฒนาข�าราชการ ทอ.ให�เข�าสู�ความเป%นมาตรฐานและตรงตามความต�องการของ ทอ.อีก
ทั้งยังสอดคล�องกับยุทธศาสตร5ชาติ นโยบายของ กห. และกองทัพไทยด�วย 
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 กรอบแนวคิด 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ. 

 
 ๑.๑ กลยุทธ�ที่ ๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา 
  คําอธิบาย 
  นโยบายด�านการศึกษา กระทรวงกลาโหม : คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ๒๒๐/๔๕ ในส�วนของการบริหารการศึกษาได�กําหนดให�สถาบันการศึกษาในกํากับของ
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให�มีการพัฒนาการบริหารการศึกษาให�มีประสิทธิภาพโดยจัดให�มีหน�วยรับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม 
เพื่อทําหน�าที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหมวิเคราะห5 วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบ
โอนหน�วยการศึกษา การดําเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู อาจารย5ของกองทัพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลผู�สําเร็จการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพสนับสนุน ส�งเสริมให�สร�าง
เครือข�ายประสานความร�วมมือกับสถานศึกษาอื่นในกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและต�างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ อาจารย5นักวิชาการ หลักสูตร การวิจัย และ
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ทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชน5ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการของกองทัพ สนับสนุน ส�งเสริมให�มีความพร�อมและสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับกิจการทหาร ความมั่นคง และการบริหารทรัพยากรเพื่อป8องกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล สนับสนุน ส�งเสริมให�มีความคล�องตัวในการ
บริหารด�านวิชาการงานกําลังพล การเงิน และให�ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณให�พอเพียงสอดคล�องกับภารกิจของหน�วยอย�างเหมาะสม ให�กําหนดคุณสมบัติของผู�บริหาร
สถานศึกษาอย�างเป%นรูปธรรมชัดเจนและวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับของสถานศึกษา โดยจัดให�มีระบบการคัดเลือกผู�บริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพของการบริหารงาน และ
การจัดการศึกษา สนับสนุน ส�งเสริมให�มีกระบวนการผลิต การพัฒนาและดํารงรักษาครู อาจารย5 นักวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให�ปฏิบัติงานในกองทัพได�ยืนนาน และมี
ระบบการประเมินค�ากําลังพลที่ปฏิบัติงานด�านการศึกษาอย�างชัดเจน เป%นธรรม และมีค�าตอบแทนที่เหมาะสม สนับสนุน ส�งเสริมให�ใฝJหาความเป%นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ และเพิ่มแหล�งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย และการสร�างเสริมความรู�ในสาขาวิชาต�าง ๆ ตามภารกิจ เพื่อการพัฒนาหน�วย กองทัพ และ
ประเทศ 
  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ.จําเป%นต�องปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา โดยหลักการของสํานักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค5กร
มหาชน) ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป%นหน�วยงานตรวจประเมิน รวมทั้งพัฒนาเกณฑ5 และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศึกษา รวมถึงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาโดยผู�บริหารสถานศึกษาด�วย ซึ่ง สมศ.ได�พัฒนาชุดตัวบ�งชี้สําหรับการวัดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
  -  นโยบายและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  -  ระเบียบ/หลักเกณฑ5การบริหารสถานศึกษา 
  -  แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ5/แผนงาน 
  -  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ/การได�รับการสนับสนุนงบประมาณ 
  -  การบริหารงานที่โปร�งใสตรวจสอบได�/ธรรมาภิบาล 
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  ๑.๑.๑ กลยุทธ5ระดับองค5กรและเป8าหมายกลยุทธ5 
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เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. ผู�บริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย/แผนในการ
บริหารสถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 ทอ.ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทางอากาศ
ของ ทอ. 

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา 

๒. ผู�บริหารมีการบริหารงานตามนโยบาย/แผนในการบริหาร
สถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 ทอ.ทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยี หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทางอากาศของ 
ทอ. 

๓. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลทาง
การศึกษาให�มีความก�าวหน�าในการรับราชการ มีการพัฒนา
ความรู�ความสามารถและทักษะในแต�ตําแหน�งอย�างเหมาะสม
ต�อหน�าที่ 

๔. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม อาคาร สถานที่
ของสถานศึกษาให�มีความสวยงามเหมาะสมกับเป%นสถาบันที่
ทรงคุณค�า 

๕. มีแผนการบริหารงบประมาณตามที่ได�รับจัดสรร 
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  ๑.๑.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. ผู�บริหารสถานศึกษามีนโยบาย/แผนในการบริหาร
สถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 ทอ.ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทาง
อากาศของ ทอ. 

๑. ระดับความสําเร็จในการจัดทํานโยบาย/แผน
ในการบริหารสถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 
ทอ. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี หลักนิยมการ
เตรียมและใช�กําลังทางอากาศของ ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๒. ผู�บริหารมีการบริหารงานตามนโยบาย/แผนในการ
บริหารสถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 ทอ.ทิศทาง
การพัฒนาเทคโนโลยี หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลัง
ทางอากาศของ ทอ. 

๒. ระดับความสําเร็จของผู�บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาให�บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและ
แผน 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๓. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีความก�าวหน�าในการรับราชการ มีการ
พัฒนาความรู�ความสามารถและทักษะในแต�ตําแหน�ง
อย�างเหมาะสมต�อหน�าที่ 

๓. ระดับความสําเร็จของผู�บริหารในการบริหาร
แผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคลากรทาง
การศึกษาให�มีความก�าวหน�าในการรับราชการ 
มีการพัฒนาความรู�ความสามารถและทักษะใน
แต�ตําแหน�งอย�างเหมาะสมต�อหน�าที่ 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๔. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม อาคาร 
สถานที่ของสถานศึกษาให�มีความสวยงามเหมาะสมกับ
เป%นสถาบันที่ทรงคุณค�าและสง�างาม 
 

๔. ระดับความสําเร็จของผู�บริหารในการบริหาร
แผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม อาคาร สถานที่
ของสถานศึกษาให�มีความสวยงามเหมาะสมกับ
เป%นสถาบันที่ทรงคุณค�าและสง�างาม 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๕. ผู�บริหารมีแผนงบประมาณที่สอดคล�องกับทิศทางการ
พัฒนาสถาบัน 

๕. ระดับความสําเร็จของการได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

 



- ๓๔ - 
 

   
  ๑.๑.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. ผู�บริหารสถานศึกษา 
มีนโยบาย/แผนในการบริหาร
สถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 
ทอ.ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทาง
อากาศของ ทอ. 

๑. จัดทําแผน/นโยบายบริหารสถานศึกษา
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ทอ.ให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน5 ทอ. ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี หลักนิยมการเตรียมและใช�
กําลังทางอากาศของ ทอ. 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
 

 

๒. ผู�บริหารมีการบริหารงานตาม
นโยบาย/แผนในการบริหาร
สถานศึกษาสอดคล�องกับวิสัยทัศน5 
ทอ.ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทาง
อากาศของ ทอ. 

๒.๑ จัดการอบรม สัมมนา การนํานโยบาย/
แผนในการบริหารสถานศึกษาสอดคล�องกับ
วิสัยทัศน5 ทอ. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
หลักนิยมการเตรียมและใช�กําลังทางอากาศ
ของ ทอ. มาใช�งาน 

√ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
 

 

๒.๒ ควบคุมให�องค5กรนําแผนบริหาร
สถานศึกษา ฯ มาปฏิบัติ 

- √ √ √ √ 

๒.๓ ประเมินแผนบริหารสถานศึกษา ที่
ดําเนินการ 

- √ √ √ √ 

๒.๔ พัฒนาปรับปรุงแผนบริหารสถานศึกษา 
ให�มีความทันสมัย 

- - √ √ √ 



- ๓๕ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๓. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาให�
มีความก�าวหน�าในการรับราชการ มี
การพัฒนาความรู�ความสามารถและ
ทักษะในแต�ตําแหน�งอย�างเหมาะสม
ต�อหน�าที่ 

๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคลากรทางการศึกษาให�มีความก�าวหน�าใน
การรับราชการ มีการพัฒนาความรู�
ความสามารถและทักษะในแต�ตําแหน�งอย�าง
เหมาะสมต�อหน�าที่ 

√ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ มีการย�ายหมุนเวียนบุคลากรทาง
การศึกษาในทุกสายวิทยาการ 

- √ √ √ √ 

๓.๓ จัดการอบรม สัมมนา การนําการนํา
แผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลากร
ทางการศึกษามาใช�งาน 

- √ √ √ √ 

๓.๔ ควบคุมให�องค5กรนําแผนพัฒนาและ
บริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา 
มาปฏิบัติ 

- √ √ √ √ 

๓.๕ ประเมินแผนพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาฯ  
ที่ดําเนินการ 

- √ √ √ √ 

๓.๖ พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาฯ ให�มีความ
ทันสมัย 

- - √ √ √ 



- ๓๖ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๔. ผู�บริหารมีแผนพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล�อม อาคาร สถานที่ของ
สถานศึกษาให�มีความสวยงาม
เหมาะสมกับเป%นสถาบันที่
ทรงคุณค�าและสง�างาม 
 

๔.๑ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม 
อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาให�มีความ
สวยงามเหมาะสมกับเป%นสถาบันที่ทรงคุณค�า
และสง�างาม 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
สปช.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
 

 

๔.๒ จัดการอบรม สัมมนา การนําการนํา
แผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม อาคาร 
สถานที่ของสถานศึกษา ให�มีความยั่งยืน 

- √ √ √ √ 

๔.๓ ควบคุมให�องค5กรนําแผนพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล�อม อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
มาปฏิบัติ 

- √ √ √ √ 

๔.๔ ประเมินแผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล�อม 
อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาฯ ที่
ดําเนินการ 

- √ √ √ √ 

๔.๕ พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล�อม อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาฯ 
ให�มีความทันสมัย 

- - √ √ √ 

๕. ผู�บริหารมีแผนงบประมาณที่
สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนา
สถาบัน 

๕.๑ จัดทําแผนงบประมาณที่สอดคล�องกับ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน 

√ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
สปช.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
 

 

๕.๒ จัดการอบรม สัมมนา การนําการนํา
แผนงบประมาณที่สอดคล�องกับทิศทางการ
พัฒนาสถาบัน 

- √ √ √ √ 



- ๓๗ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๕.๓ ควบคุมให�องค5กรนําแผนงบประมาณมา
ปฏิบัติ 

- √ √ √ √ 

๕.๔ ประเมินแผนงบประมาณที่ดําเนินการ - √ √ √ √ 

๕.๕ พัฒนาปรับปรุงแผนงบประมาณให�
สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาสถาบัน 

- - √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๒ กลยุทธ�ที่ ๑.๒ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา 
  คําอธิบาย 
  หลักสูตรเป%นเครื่องมือสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป%นเครื่องมือที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให�บรรลุจุดมุ�งหมายที่กําหนดไว� หลักสูตรที่
ดีต�องมีการพัฒนาอยู�เสมอ เพื่อให�มีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและความต�องการของประเทศชาติ ดังนั้น หลักสูตรจึง
หมายถึงแผนการเรียนหรือรายวิชาต�างๆ ที่กําหนดให�เรียนรวมทั้งเนื้อหาวิชาของรายวิชาต�าง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งได�กําหนดไว�ในแผนหลักสูตรจึงมี
ความสําคัญ เพราะหลักสูตรเป%นส�วนกําหนดมาตรฐานการเรียนรู� เพื่อให�แน�ใจว�าผู�เรียนได�รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บ�งชี้ว�า ผู�เรียนควรเรียนรู�อะไร มีเนื้อหาสาระมาก
น�อยเพียงไรควรได�รับการฝSกฝนให�มีทักษะในด�านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส�วนของร�างกายจิตใจ สังคม และสติป@ญญาอย�างไรจึงสรุปได�ว�าหลักสูตรเป%นเอกสารซึ่งเป%นแผนการ
หรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ5 เป%นส�วนกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาให�กับบุคลากรที่เกี่ยวข�องกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติเพื่อให�
ผู�เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ5มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว� จากการศึกษาองค5ประกอบของหลักสูตร สรุปได�ว�าองค5ประกอบของหลักสูตรที่สําคัญมี ๔ 
ส�วน คือ ๑) จุดมุ�งหมายของหลักสูตร ๒) เนื้อหาของหลักสูตร ๓) กระบวนการจัดการเรียนรู� ๔) การประเมินผล 
  การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายครอบคลุมการวางแผนหลักสูตรจัดทําหลักสูตรหรือยกร�างหลักสูตร (Curriculum planning) การนําหลักสูตรไปใช�หรือการนําหลักสูตร
ไปสู�การปฏิบัติ (Curriculum implementation) และการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum evaluation) การพัฒนาหลักสูตรให�ดีและมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู�กับประสิทธิภาพใน
แต�ละมิติว�ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด ทั้งนี้ รายละเอียดของมิติในการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
  การวางแผนจัดทําหลักสูตรหรือยกร�างหลักสูตรประกอบด�วยการวิเคราะห5ข�อมูลพื้นฐานการกําหนดจุดมุ�งหมาย การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ5การเรียนรู�
การกําหนดการวัดและประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช�หรือการนําหลักสูตรไปสู�การปฏิบัติ ประกอบด�วยการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร เพื่อให�ผู�ใช�หลักสูตรสามารถใช�
หลักสูตรได�อย�างมีประสิทธิภาพ การผลิตและการใช�สื่อการเรียนการสอน การเตรียมบุคลากร การบริหารหลักสูตรและการสอนตามหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตร 
ประกอบด�วย การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใช�หลักสูตร การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
  ดังนั้นในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และสายวิทยาการ ทอ.ให�ทันสมัยตรงตามความต�องการของ ทอ.จึงมีความสําคัญอย�างมากในการพัฒนาบุ
คลาการของ ทอ.ให�มีขีดความสามารถสูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต�องคํานึงถึงหลักเกณฑ5สากลด�วย  
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  กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
 

คุณภาพหลักสูตร 
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  ๑.๒.๑ กลยุทธ5ระดับองค5กรและเป8าหมายกลยุทธ5 
 

เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. หลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรทุกสาย
วิทยาการได�รับการปรับปรุงให�ทันสมัยสอดคล�องกับยุทธศาสตร5 ทอ.  

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา 
 

๒. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสายวิทยาการมี
การกําหนดความมุ�งหมาย (Aims) จุดหมาย (Goals) และ
จุดมุ�งหมาย (Objectives) ของหลักสูตรในการพัฒนาผู�เรียนไว�
อย�างชัดเจน 

๓. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสายวิทยาการ 
ได�รับการพัฒนาให�เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
หลักนิยมทางทหาร และมีความจําเป%นต�อการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจ 

๔. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสายวิทยาการมี
การกําหนดขอบข�ายหลักสูตร (Scope) การกําหนดเนื้อหา สาระ
การเรียนรู� (Content) หัวข�อประเด็นสําคัญต�างๆ แนวคิด ค�านิยม
หลักของ ทอ.และคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

๕. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสายวิทยาการ  
มีความต�อเนื่อง (Continuity) ในการจัดเนื้อหา ประสบการณ5การ
เรียนรู� ทักษะต�างๆ ให�มีความต�อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๖. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสายวิทยาการ  
มีความสมดุล (Balance) โดยมีความสมดุลของเนื้อหา 
ประสบการณ5การเรียนรู� และทักษะของรายวิชาต�าง ๆ ที่สําคัญซึ่ง
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เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

เป%นความสมดุลระหว�างเนื้อหาสาระกับวุฒิภาวะและประสบการณ5
ของผู�เรียน 
 ๗. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.การจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมทักษะด�านความร�วมมือการทํางานเป%นทีม และภาวะผู�นํา 
Collaboration, teamwork & leadership) ไว�ในหลักสูตร 
๘. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะด�าน
คอมพิวเตอร5 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing & ICT literacy) รวมถึงภัยคุกคามจากระบบ
อินเทอร5เน็ต (Cybercrime) และการรักษาความลับทางราชการ 
(รปภ.) และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Safety) ในด�านต�างๆ ที่
เกี่ยวกับงาน ไว�ในหลักสูตร 
๙. หลักสูตรในโรงเรียนหลักขั้นปลายมีการเสริมความรู�พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานที่ใช�เครือข�ายเป%นศูนย5กลาง และความรู�พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานร�วมในประชาคมอาเซียน 
๑๐. มีการประเมินหลักสูตรทั้งก�อนนําหลักสูตรไปใช�ระหว�างการใช�
หลักสูตร และหลังใช�หลักสูตร 
๑๑. มีการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบอย�างน�อยทุก ๓ ปvตามระเบียบ ทอ. 
ว�าด�วยการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อให�หลักสูตรมีความ
ทันสมัยอยู�เสมอ 
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  ๑.๒.๒ ตัวชี้วัด 
เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 

ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 
๑. หลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ ทอ. และหลักสูตรทุก
สายวิทยาการได�รับการปรับปรุงให�ทันสมัยสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร5 ทอ. 

๑. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ.และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่ได�รับการ
ปรับปรุงให�ทันสมัย 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๒. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการมีการกําหนดความมุ�งหมาย (Aims)  
จุดหมาย (Goals) และจุดมุ�งหมาย (Objectives) ของ
หลักสูตรในการพัฒนาผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

๒. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีการ
กําหนดความมุ�งหมาย (Aims) จุดหมาย (Goals) 
 และจุดมุ�งหมาย (Objectives) ของหลักสูตรใน
การพัฒนาผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๓. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการ ได�รับการพัฒนาให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร และมีความ
จําเป%นต�อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ 

๓. ร�อยละของหลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการ ได�รับการพัฒนาให�
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลัก
นิยมทางทหาร และมีความจําเป%นต�อการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๔. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการมีการกําหนดขอบข�ายหลักสูตร (Scope)  
การกําหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู� (Content) หัวข�อ
ประเด็นสําคัญต�าง ๆ แนวคิด ค�านิยมหลักของ ทอ. และ
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

๔. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ.และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีการ
กําหนดขอบข�ายหลักสูตรไว�อย�างชัดเจน 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๕. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการ  

๕. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการ ที่มีความ
ต�อเนื่อง (Continuity) ในการจัดเนื้อหา 
ประสบการณ5การเรียนรู� ทักษะ 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 
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เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

มีความต�อเนื่อง (Continuity) ในการจัดเนื้อหา 
ประสบการณ5การเรียนรู� ทักษะต�างๆ ให�มีความต�อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร 

ต�าง ๆ ให�มีความต�อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๖. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการ มีความสมดุล (Balance) โดยมีความสมดุล
ของเนื้อหา ประสบการณ5การเรียนรู� และทักษะของ
รายวิชาต�าง ๆ ที่สําคัญซึ่งเป%นความสมดุลระหว�างเนื้อหา
สาระกับวุฒิภาวะและประสบการณ5ของผู�เรียน 

๖. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีความ
สมดุล (Balance) โดยมีความสมดุลของเนื้อหา 
ประสบการณ5การเรียนรู� และทักษะของรายวิชา
ต�าง ๆ ที่สําคัญซึ่งเป%นความสมดุลระหว�างเนื้อหา
สาระกับวุฒิภาวะและประสบการณ5ของผู�เรียน 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

 ๗. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.การจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมทักษะด�านความร�วมมือการทํางานเป%นทีม 
และภาวะผู�นํา Collaboration, teamwork & 
leadership) ไว�ในหลักสูตร 

๗. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. ที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะ
ด�านความร�วมมือการทํางานเป%นทีม และภาวะ
ผู�นํา Collaboration, teamwork & 
leadership) ไว�ในหลักสูตร 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๘. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะ
ด�านคอมพิวเตอร5 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing & ICT literacy) รวมถึงภัยคุกคาม
จากระบบอินเทอร5เน็ต (Cybercrime) และการรักษา
ความลับทางราชการ (รปภ.) และความปลอดภัยขั้น
พื้นฐาน (Safety) ในด�านต�างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ไว�ใน
หลักสูตร 

๘. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะด�าน
คอมพิวเตอร5 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงภัยคุกคาม และการรักษา
ความลับทางราชการ และความปลอดภัย 
ขั้นพื้นฐานในด�านต�างๆที่เกี่ยวกับงาน 
ไว�ในหลักสูตร 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 
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เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๙. หลักสูตรในโรงเรียนหลักขั้นปลายมีการเสริมความรู�
พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช�เครือข�ายเป%นศูนย5กลาง 
และความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติงานร�วมในประชาคม
อาเซียน 

๙. ร�อยละของหลักสูตรในโรงเรียนหลักขั้นปลาย
มีการเสริมความรู�พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช�
เครือข�ายเป%นศูนย5กลาง และความรู�พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานร�วมในประชาคมอาเซียน 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๑๐. มีการประเมินหลักสูตรทั้งก�อนนําหลักสูตรไปใช�
ระหว�างการใช�หลักสูตร และหลังใช�หลักสูตร 

๑๐. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีการ
ประเมินหลักสูตรทั้งก�อนนําหลักสูตรไปใช�
ระหว�างการใช�หลักสูตร และหลังใช�หลักสูตร 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๑๑. มีการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบอย�างน�อยทุก ๓ ปv
ตามระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการปรับปรุงหลักสูตร  
พ.ศ.๒๕๕๒ ให�หลักสูตรมีความทันสมัยอยู�เสมอ 

๑๑. ร�อยละของหลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ. และหลักสูตรทุกสายวิทยาการที่มีการ
บริหารจัดการหลักสูตร การประเมินหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๓ ปv ให�
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู�เสมอ 

๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 
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√ 

   ๑.๒.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. หลักสูตรในทุกสถาบันหลักของ 
ทอ.และหลักสูตรทุกสายวิทยาการ
ได�รับการปรับปรุงให�ทันสมัย
สอดคล�องกับยุทธศาสตร5 ทอ. 

๑.๑ จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตร
ให�ทันสมัยสอดคล�องกับสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร5 ทอ.  

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๑.๒ หลักสูตรที่มีความซ้ําซ�อนให�ยุบ หรือ
พัฒนาหลักสูตรใหม� 

√ √ - - 

๒. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการมีการ
กําหนดความมุ�งหมาย (Aims)  
จุดหมาย (Goals) และจุดมุ�งหมาย 
(Objectives) ของหลักสูตรในการ
พัฒนาผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

๒. จัดประชุม สัมมนา เพื่อกําหนดความมุ�ง
หมาย (Aims) จุดหมาย (Goals) และ
จุดมุ�งหมาย (Objectives) ของหลักสูตรใน
การพัฒนาผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

√ √ - - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๓. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการ ได�รับ
การพัฒนาให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักนิยม
ทางทหาร และมีความจําเป%นต�อการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ 

๓.๑ โรงเรียนหลักขั้นต�นและสายวิทยาการ 
พัฒนา หลักสูตรให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และปรับปรุงให�
ทันสมัยอยู�เสมอ 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ โรงเรียนหลักขั้นปลายพัฒนาหลักสูตร
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงหลักนิยม
ทางทหาร และปรับปรุงให�ทันสมัยอยู�เสมอ 

√ √ √ - - 



- ๔๖ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๓.๓ รร.นนก.พิจารณาการเปwดสาขา นนอ.ให�
สอดคล�องกับภารกิจของ ทอ. 

√ √ √ - - 

๓.๔ รร.จอ.ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให� นจอ.มี
ความรู�ที่หลากหลายในการปฏิบัติงานใน ทอ. 

√ √ √ - - 

๔. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการ 
มีการกําหนดขอบข�ายหลักสูตร 
(Scope) การกําหนดเนื้อหา สาระ
การเรียนรู� (Content) หัวข�อ
ประเด็นสําคัญต�าง ๆ แนวคิด 
ค�านิยมหลักของ ทอ. และคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู�เรียนไว�อย�าง
ชัดเจน 

๔. จัดทําหลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการให�มีการกําหนด
ขอบข�ายหลักสูตร (Scope) การกําหนด
เนื้อหา สาระการเรียนรู� (Content) หัวข�อ
ประเด็นสําคัญต�าง ๆ แนวคิด ค�านิยมหลัก
ของ ทอ.และคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผู�เรียนไว�อย�างชัดเจน 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 



- ๔๗ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๕. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการ มีความ
ต�อเนื่อง (Continuity) ในการจัด
เนื้อหา ประสบการณ5การเรียนรู� 
ทักษะต�าง ๆ ให�มีความต�อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร 

๕.๑ สร�างความต�อเนื่องตลอดหลักสูตร
หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.และ
หลักสูตรสายวิทยาการ ให�มีความต�อเนื่อง 
(Continuity) ในการจัดเนื้อหา ระสบการณ5
การเรียนรู� 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ที่ ๕.๒ -
๕.๔ 
ดําเนิน 
การ
เฉพาะ
สาย
วิทยาการ 

๕.๒ สายวิทยาการจัดทําหลักสูตร Initial 
Course สําหรับผู�ที่รับราชการ/บรรจุใหม� 
และผู�เปลี่ยนสายงาน 

√ √ - - - 

๕.๓ สายวิทยาการ จัดทําหลักสูตร 
Upgrade Course เพื่อเพิ่มพูนความรู�และให�
มีทักษะความชํานาญมากเพิ่มขึ้น 

- √ √ - - 

๕.๔ สายวิทยาการ จัดทําหลักสูตร
Refresher Course เพื่อ ทบทวนความรู� 
และพัฒนาหลักสูตรของสายวิทยาการให�
ทันสมัย รวมทั้งรู�เท�าทันเทคโนโลยีใหม�ที่
กําลังจะเข�ามา 

- √ √ - - 

๖.หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
และหลักสูตรสายวิทยาการ มีความ
สมดุล (Balance) โดยมีความสมดุล
ของเนื้อหาประสบการณ5การเรียนรู� 
และทักษะของรายวิชาต�าง ๆ ที่
สําคัญซึ่งเป%นความสมดุลระหว�าง

๖ สถาบันหลักของ ทอ.และหลักสูตรสาย
วิทยาการ สร�างความสมดุลของเนื้อหา 
ประสบการณ5การเรียนรู� และทักษะของ
รายวิชาต�างๆ ระหว�างเนื้อหาสาระกับวุฒิ
ภาวะและประสบการณ5ของผู�เรียน 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 



- ๔๘ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

เนื้อหาสาระกับวุฒิภาวะและ
ประสบการณ5ของผู�เรียน 

๗. หลักสูตรในสถาบันหลักของ ทอ.
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
ทักษะด�านความร�วมมือการทํางาน
เป%นทีม และภาวะผู�นํา 
Collaboration, teamwork & 
leadership) ไว�ในหลักสูตร 

๗. รร.หลักขั้นต�น และรร.หลักขั้นปลาย
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทักษะด�าน
ความร�วมมือการทํางานเป%นทีม และภาวะ
ผู�นํา Collaboration, teamwork & 
leadership) ไว�ในหลักสูตร 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๘. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมทักษะด�าน
คอมพิวเตอร5 และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing & ICT literacy) 
รวมถึงภัยคุกคามจากระบบ
อินเทอร5เน็ต (Cybercrime) และ
การรักษาความลับทางราชการ 
(รปภ.) และความปลอดภัยขั้น
พื้นฐาน (Safety) ในด�านต�างๆ ที่
เกี่ยวกับงาน ไว�ในหลักสูตร 

๘. ทุกสถาบันการศึกษาของ ทอ.และหน.
สายวิทยาการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
ทักษะด�านคอมพิวเตอร5 และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & 
ICT literacy) รวมถึงภัยคุกคามจากระบบ
อินเทอร5เน็ต (Cybercrime) และการรักษา
ความลับทางราชการ (รปภ.) และความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Safety) ในด�านต�างๆ 
ที่เกี่ยวกับงาน ไว�ในหลักสูตร 

√ √ √ - - อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๙. หลักสูตรในโรงเรียนหลัก 
ขั้นปลายมีการเสริมความรู�พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ใช�เครือข�ายเป%น

๙.๑ โรงเรียนหลักขั้นปลายมีการเสริมความรู�
พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใช�เครือข�ายเป%น
ศูนย5กลางไว�ในหลักสูตร 

√ √ √ - - ยศ.ทอ. 
 

กพ.ทอ. 
 

 



- ๔๙ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

ศูนย5กลาง และความรู�พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานร�วมในประชาคมอาเซียน 

๙.๒ โรงเรียนหลักขั้นปลายมีการเสริมความรู�
พื้นฐานในการปฏิบัติงานร�วมในประชาคม
อาเซียนไว�ในหลักสูตร 

√ √ √ - - 

๑๐. มีการประเมินหลักสูตรทั้งก�อน
นําหลักสูตรไปใช�ระหว�างการใช�
หลักสูตร และหลังใช�หลักสูตร 

๑๐. ทุกสถาบันการศึกษาของ ทอ.และหน.
สายวิทยาการประเมินหลักสูตรทั้งก�อนนํา
หลักสูตรไปใช�ระหว�างการใช�หลักสูตร และ
หลังใช�หลักสูตร 

- - √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๑๑. มีการบริหารจัดการหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบอย�าง
น�อยทุก ๓ ปv 
ตามระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการ
ปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๒ให�
หลักสูตรมีความทันสมัยอยู�เสมอ 

๑๑. ทุกสถาบันการศึกษาของ ทอ.และหน.
สายวิทยาการจัดการหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตาม
วงรอบอย�างน�อยทุก ๓ ปvตามระเบียบ ทอ.ว�า
ด�วยการปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๒  
ให�หลักสูตรมีความทันสมัยอยู�เสมอ 
 

- - - √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๕๐ - 
 

 ๑.๓ กลยุทธ�ที่ ๑.๓ พัฒนาคุณภาพผูAสอน 
  คําอธิบาย 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน5ทําให�ประเทศต�าง ๆ  ต�องเผชิญกับสภาวะการแข�งขันสูงและต�องเร�งพัฒนาคนของตนให�
เป%นทรัพยากรมนุษย5ที่มีคุณภาพเพื่อให�สามารถรับมือกับสิ่งท�าทายดังกล�าวได� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ผ�านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป%นกลไกสําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ด�วยเหตุนี้ กองทัพอากาศซึ่งมีวิสัยทัศน5ต�องการเป%นกองทัพอากาศที่ดีที่สุดกองทัพหนึ่งในอาเซียน จึงต�องเร�งปฏิรูปการศึกษาของกองทัพเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนซึ่งเป%นหัวใจสําคัญในการพัฒนากําลังพล ทอ.ที่เป%นทรัพยากรบุคคลที่มีค�าให�มีศักยภาพสูงขึ้นทันยุกต5ทันสมัยสอดคล�องตรงตามความต�องการของ ทอ.ทั้งนี้
ป@จจัยหลักประการหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของ ทอ.คือ การพัฒนาคุณภาพครู-อาจารย5 ซึ่งเป%นจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนให�การพัฒนาข�างต�นประสบความสําเร็จซึ่งถ�า
ผู�สอนมีความรู� ความสามารถ เสียสละ และตั้งใจถ�ายทอดสั่งสอนผู�เรียนอย�างเต็มกําลังความสามารถ จะช�วยเสริมสร�างกําลังพลสายวิทยาการ ทอ.ให�เป%นกําลังพลที่มีคุณภาพ เก�ง ฉลาด มี
ศักยภาพ มีความสุขและสามารถเป%นกําลังพลที่เป%นกําลังสําคัญในการพัฒนากองทัพอากาศต�อไป 
  การพัฒนาคุณภาพครู-อาจารย5ในหน�วยงานการศึกษา ทอ.ที่เป%นผู�ที่เอื้ออํานวยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�เป%นวิชาชีพที่มีคุณค�า มีระบบกระบวนการและพัฒนาครู คณาจารย5และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพครู-อาจารย5สถาบันการศึกษาของ ทอ.จึงต�องมองเชิงระบบและแก�ไขป@ญหาเชิงระบบอย�างครบวงจร มิเช�นนั้นก็ไม�สามารถ
แก�ไขป@ญหาได�สําเร็จ ระบบการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม�อ�างอิงตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๐) มองว�าครู-อาจารย5เป%นวิชาชีพที่มี
คุณค�า มีระบบ กระบวนการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย5และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป%นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก�ง คนดี มี
ใจรักในวิชาชีพครูมาเป%นครู-อาจารย5 มีปริมาณครู-อาจารย5และบุคลากรทางการศึกษาอย�างเพียงพอตามเกณฑ5 และสามารถจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีคุณภาพมาตรฐาน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู�อย�างต�อเนื่องมีสภาวิชาชีพที่เข�มแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู-อาจารย5และบุคลากรทางการ
ศึกษาให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพมีขวัญกําลังใจ อยู�ได�อย�างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 

  กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
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  ๑.๓.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. จัดทําแนวทางการคัดสรรบุคลากรครู-อาจารย5 

พัฒนาคุณภาพผูAสอน 

๒. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย5และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

๓. มีระบบและหลักเกณฑ5การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู-อาจารย5
ของ ทอ.และให�มีหลักเกณฑ5การออกใบประกอบวิชาชีพครู-อาจารย5
ของ ทอ.ให�สอดคล�องกับการได�รับสิทธิการรับเงินค�าตอบแทน 
วิทยฐานะ  

๔. ส�งเสริมและสนับสนุน ครู-อาจารย5และบุคลากรทางการศึกษา  
ในการงานวิจัยเพื่อพัฒนาและนําไปใช�ให�เกิดประโยชน5ต�อ ทอ. 

๕. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะการใช� ICT เพื่อการสอนและ
สนับสนุนการสอน 

๖. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 
๗. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร�างแรงจูงใจ ในเรื่องเงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหน�ง 
๘. พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการร�วมกับ
สถาบันการศึกษา และหน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต�างประเทศ 
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  ๑.๓.๒ ตัวชี้วัด 
เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 

ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 
๑. จัดทําแนวทางการคัดสรรบุคลากรครู-อาจารย5  
 

๑. มีแนวทางคัดสรรบุคลากรครู-อาจารย5ที่ได�รับ
การอนุมัติจาก ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๒. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย5และ
บุคลากรทางการศึกษา  

๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทําจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู-อาจารย5และบุคลากรทางการศึกษาของ 
ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๓. มีระบบและหลักเกณฑ5การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ครู-อาจารย5ของ ทอ.และให�มีหลักเกณฑ5การออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู-อาจารย5ของ ทอ. ให�สอดคล�องกับ
การได�รับสิทธิการรับเงินค�าตอบแทนวิทยฐานะ  

๓. มีแบบประเมินประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 
ครู-อาจารย5ของ ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๔. ส�งเสริมและสนับสนุน ครู-อาจารย5และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาและนําไปใช�ให�เกิด
ประโยชน5ต�อ ทอ. 

๔. ลําดับความสําเร็จผลงานวจิัยในภาพรวม
หน�วยงาน ที่สามารถนําไปใช�ในกองทัพอากาศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะการใช� ICT เพื่อการ
สอนและสนับสนุนการสอน 
 

๕. ครู-อาจารย5มีการใช� ICT เพื่อสนับสนุนการ
การเรียนการสอน รวมทั้งจัดเก็บเป%นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส5 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๖. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ 
 

๖. ร�อยละของครู-อาจารย5ที่เข�ารับการฝSกอบรม
การใช�ภาษาอังกฤษ  

๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๗. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร�างแรงจูงใจ ในเรื่องเงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�ง 

๗. มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร�าง
แรงจูงใจ ในเรื่องเงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน�ง 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 



- ๕๔ - 
 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๘. พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการร�วมกับ
สถาบันการศึกษา และหน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 

๘. มีเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการร�วมกับ
สถาบันการศึกษา และหน�วยงานต�างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
  ๑.๓.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. จัดทําแนวทางการคัดสรร
บุคลากรครู-อาจารย5 
 

๑. จัดทําแนวทางการคัดสรรบุคลากรครู-
อาจารย5 ประเมินแนวทางและพัฒนาให�ดี
ยิ่งขึ้น 

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
 

 

๒. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู-อาจารย5และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

๒. มีการประชุม สัมมนา วางแผน การจัดทํา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู-อาจารย5และบุคลากร
ทางการศึกษา  

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
 

 

๓. มีระบบและหลักเกณฑ5การ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู-
อาจารย5ของ ทอ.และให�มีหลักเกณฑ5
การออกใบประกอบวิชาชีพ  

๓.๑ มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ5 

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
 

 
 
 
 

๓.๒ ขอใบรับรองประกอบวิชาชีพครู √ √ √ √ √ 



- ๕๕ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

ครู-อาจารย5ของ ทอ. ให�สอดคล�อง
กับการได�รับสิทธิการรับเงิน
ค�าตอบแทนวิทยฐานะ 

๓.๓ ควบคุมคุณภาพวิชาชีพครู √ √ √ √ √  
 
 

๓.๔ ติดตาม ประเมินคุณภาพของครูผู�ผ�าน
การรับรอง 

√ √ √ √ √ 

๓.๕ วิเคราะห5 เสนอแนะ ปรับปรุงครูผู�ผ�าน
การรับรอง 

√ √ √ √ √ 

๔. ส�งเสริมและสนับสนุน คร-ู
อาจารย5และบุคลากรทางการศึกษา 
ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาและนําไปใช�
ให�เกิดประโยชน5ต�อ ทอ. 

๔.๑ สร�างความรู� และให�ความเข�าใจ การทํา
วิจัยครู-อาจารย5และบุคลากรทางการศึกษา 

√ √ √ √ √ ศวอ.ทอ.  กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
สาย
วิทยาการ 
รร.หลัก
ขั้นต�น 
ร ร . ห ลั ก
ขั้นปลาย 

 

๔.๒ จัดกิจกรรมสร�างแรงจูงใจในการทํางาน
วิจัยเพื่อการพัฒนา 

- √ √ √ √ 

๔.๓ หน�วยงานส�งผลงานการวิจัยเข�าร�วม
ประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ5คิดค�น และบทความ
ทางวิชาการของ ทอ. 

- √ √ √ √ 

๔.๔ ขออนุมัติงานวิจัยที่ผ�านการคัดเลือกเพื่อ
ต�อยอดการพัฒนา ทอ. 

- - √ √ √ 

๔.๕ สร�างกิจกรรมจัดหางบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อให�เกิดเป%นรูปธรรม 

- √ √ √ √ 

๕. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะ
การใช� ICT เพื่อการสอนและ
สนับสนุนการสอน 

๕. จัดอบรมสร�างความรู� และให�ความเข�าใจ 
การทําสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส5

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ.  



- ๕๖ - 
 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

สําหรับ ครู-อาจารย5และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๖. ส�งเสริมให�ครู-อาจารย5มีทักษะ
การใช�ภาษาต�างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และสามารถสอบ
ผ�านเกณฑ5การประเมิน 

๖. อบรมสร�างความรู� และให�ความเข�าใจ 
การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ ครู-อาจารย5
และบุคลากรทางการศึกษาการ 

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
 

 

๗. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร�าง
แรงจูงใจ ในเรื่องเงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน�ง 

๗. ปรับปรุงชื่อตําแหน�ง โครงสร�าง และ
อัตรา ให�สอดคล�องกับการได�รับเงินวิทย
ฐานะตาม พรบ.เงินเพิ่มวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหน�ง 

√ √ √ - - กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 

รร.นนก. 
พอ. 
อย. 
ยศ.ทอ.
สาย
วิทยาการ 

 

๘. มีเครือข�ายความร�วมมือทาง
วิชาการร�วมกับสถาบันการศึกษา 
และหน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 

๘. สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ
ร�วมกับสถาบันการศึกษา และหน�วยงาน
ต�างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต�างประเทศ 

√ √ √ √ √ รร.นนก. 
พอ. 
อย. 
ยศ.ทอ. 

กพ.ทอ.  
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 ๑.๔ กลยุทธ�ที่ ๑.๔ พัฒนาคุณภาพผูAเรียน 
  คําอธิบาย 
  การพัฒนาผู�เรียน (Student Development) หมายถึง ความสารถในการปลูกฝ@งคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป%น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป%นไทย การจัดระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตรงตามความต�องการของการพัฒนาองค5กรและประเทศชาติ การ
พัฒนากําลังพล ทอ.ให�มีความรู�ความสามารถ พร�อมกับมีทัศนคติที่ดี มีความรักในความเป%นทหารอาชีพ มีความเสียสละ มีความรู�ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ตรงตาม
ค�านิยม ทอ.มีการเพิ่มประสบการณ5การทํางาน เพื่อสร�างความเชี่ยวชาญงานในหน�าที่พร�อมในการปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ โดยผ�านการปลูกฝ@งและการเพิ่มทักษะความสามารถจาก
สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ ตั้งแต�ก�อนเข�ารับราชการ ผ�านโรงเรียนหลักขั้นต�น และสอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรต�างๆ ตลอดระยะเวลารับราชการผ�านโรงเรียนหลักขั้น
ปลาย ในแต�ละสถาบันการศึกษาของ ทอ.แต�ละระดับนั้นมีจุดเน�น คุณลักษณะตามหลักสูตรและทักษะสําคัญที่ ทอ.ต�องการและเป%นจุดเน�นสําคัญที่แตกต�างกันไปในแต�ละ
หลักสูตร 
 การพัฒนาผู�เรียนจึงถือเป%นสิ่งสําคัญเนื่องจากคุณภาพในตัวผู�เรียนที่มีความครอบคลุมในด�านความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช�วยเสริมสร�างให�ผู�เรียนมี
คุณภาพบรรลุตามเป8าหมายของหลักสูตร จะทําให�ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตอบสนองความต�องการ ทอ.ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด�านที่ต�องปรับปรุง
พัฒนาสําคัญ ดังนี้ 
  - ด�านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผู�เรียน 
   สถาบันการศึกษา/หน�วยสายวิทยาการต�องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามยุกต5ตามสมัยให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีอากาศยานและอาวุธของ ทอ.โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร5การเตรียมกําลังทางอากาศหลักสูตรจะต�องประกันได�ว�าผู�เรียนทุกคนมี ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของผู�เรียนตามจุดเน�นของหลักสูตร  
   - ด�านการจุดเน�นของการจัดการเรียนรู� 
   สถาบันการศึกษา/สายวิทยาการต�องจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป%นจุดเน�นจุดเด�นพร�อมทั้งผลักดัน ส�งเสริม ให�ผู�สอน
ออกแบบ และจัดการเรียนรู�หลากหลายเพื่อพัฒนาผู�เรียนอย�างรอบด�านและทั่วถึงอย�างเท�าเทียมกันทุกคน การจัดการเรียนรู�ต�องจัดให�เชื่อมโยงกับลักษณะการทํางาน และ
ลักษณะองค5กร เน�นการปฏิบัติจริงทั้งใน และนอกห�องเรียนโดยจัดกิจกรรมนอกห�องเรียนและในห�องเรียนต�องมีความเหมาะสมเน�นผู�เรียนสามารถนําความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติงานได�
จริง ใช�สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให�ผู�เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูนความรู� ความเข�าใจทําให�การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา  
   แสวงหาความร�วมมือจากหน�วยงาน ทอ.ในการจัดแหล�งเรียนรู�เพื่อผู�เรียนสามารถใช�ความรู�และทักษะในหลักสูตรมาปฏิบัติงานตรงตามความต�องการของ ทอ. 
ผู�บริหารมีความเป%นผู�บริหารมืออาชีพ ต�องเป%นผู�มีความรอบรู�ในการบริหารสถาบันการศึกษาอย�างมีคุณภาพต�องเป%นผู�นําทางวิชาการ ตลอดจนกํากับดูแลให�ความช�วยเหลือ
แนะนํา หรือปรับปรุงให�ความช�วยเหลือแนะนําการจัดการเรียนรู�อย�างสม่ําเสมอ และนําผลการให�ความช�วยเหลือแนะนํามาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูได�อย�าง
เชี่ยวชาญ  
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   - ด�านคุณลักษณะผู�เรียนตามหลักสูตร  
   คุณลักษณะผู�เรียนตามหลักสูตรเป%นคุณลักษณะของผู�เรียนที่คาดหวังของหลักสูตรที่ต�องการหรือคาดหวังให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะต�าง ๆ ที่ต�องการให�ผู�เรียนมี
คุณลักษณะเป%นไปตามความต�องการ โดยคุณลักษณะเป%นสิ่งที่ผ�านการศึกษาวิจัยเป%นอย�างดีแล�วก�อนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะความสามารถ จุดเน�นของหลักสูตร คุณลักษณะตามหลักสูตร 

แสวงหาความรู�เพื่อแก�ป@ญหา 

ใช�เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู� 

ใช�ภาษาต�างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

มีทักษะการคิดขั้นสูง 

มีทักษะในการดําเนินชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอย�าง
สร�างสรรค5 

 

มุ�งมั่นพัฒนาความรู�
และทักษะการ
ทํางาน 

ใฝJเรียนรู� 

แก�ไขป@ญหาอย�างมี
เหตุผล 

ใช�ชีวิตพอเพียง 

รักชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย5 

มีความรู�
ความสามารถ 

มีวินัย 

อยู�อย�างพอเพียง 

มีทัศนคติต�อวิชาชีพ
ที่ดี 

รักอาชีพทหาร 

เป%นทหารอาชีพ 

คุณภาพ 

ผู�เรียน 

แนวทางพัฒนาคุณภาพผูAเรียนโดยใชAหลักสูตรสายวิทยาการเปFนแกนกลาง 
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  ๑.๔.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. ผู�เรียนมีทักษะ ความสามารถตามหลักสูตร 

พัฒนาคุณภาพผูAเรียน 

๒. ส�งเสริมการใช�ภาษาอังกฤษ  

๓. ผู�เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตร 

๔. ผู�เรียนมีทัศนคติที่ดีต�อวิชาชีพมีความเป%นนายทหารอากาศอาชีพ 

๕. ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละตน
เพื่อส�วนรวม 

๖. กําหนดแผนการเข�ารับการศึกษาพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง 
๗. นําวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาร�วมพิจารณาในการบรรจุลง
ตําแหน�งที่เหมาะสม 
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  ๑.๔.๒ ตัวชี้วัด 
เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 

ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 
๑. ผู�เรียนมีทักษะ ความสามารถตามหลักสูตร ๑.๑ ร�อยละของผู�เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�าน

เกณฑ5การประเมินทุกรายวิชา 
(สถาบันการศึกษา)  

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๑.๒ ร�อยละของผู�เรียนที่มีทักษะ ความสามารถ
ผ�านเกณฑ5การประเมินในระดับดีขึ้นไป  

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๒. ส�งเสริมการใช�ภาษาอังกฤษ  ๒. ร�อยละของผู�เรียนที่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ5การประเมิน 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๓. ผู�เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตร ๓. ร�อยละของผู�เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�าน
เกณฑ5การประเมิน  

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๔. ผู�เรียนมีทัศนคติที่ดีต�อวิชาชีพมีความเป%นนายทหาร
อากาศอาชีพ 

๔. ร�อยละของแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ. 
ผ�านเกณฑ5 ร�อยละ ๗๕ ขึ้นไป  

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๕. ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา
เสียสละตนเพื่อส�วนรวม 

๕. ร�อยละลําดับความสําเร็จของนักเรียนที่เข�า
ร�วมกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและมี
จิตอาสาเสียสละเพื่องานส�วนรวม 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๖. กําหนดแผนการเข�ารับการศึกษาตามช�วงชั้นยศเพื่อ
พัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง 

๖. ระดับความสําเร็จในการกําหนดแผนการ
ศึกษาตามช�วงชั้นยศ 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๗. นําวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาร�วมพิจารณาใน
การบรรจุลงตําแหน�งที่เหมาะสม 

๗. ระดับความสําเร็จในการนําวุฒิการศึกษา 
และผลการศึกษาร�วมพิจารณาในการบรรจุลง
ตําแหน�งที่เหมาะสม 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 
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  ๑.๔.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. ผู�เรียนมีทักษะ ความสามารถ
ตามหลักสูตร 

๑. ประเมิน และวัดผลตามหลักสูตร √ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๒. ส�งเสริมการใช�ภาษาอังกฤษ  ๒. จัดกิจกรรมส�งเสริมการใช�ภาษาอังกฤษ √ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 

๓. ผู�เรียนมีคุณลักษณะตาม
หลักสูตร 

๓. ประเมิน และวัดผลตามหลักสูตร √ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 
รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

 
 
 
 
 

๔. ผู�เรียนมีทัศนคติที่ดีต�อวิชาชีพมี
ความเป%นนายทหารอากาศอาชีพ 

๔. ประเมิน และวัดผลตาม แบบประเมิน
สมรรถนะของกองทัพอากาศ 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  
 

๕. ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละตน
เพื่อส�วนรวม 

๕.๑ จัดกิจกรรมส�งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 

√ √ √ √ √ อย. 
พอ. 
ยศ.ทอ. 

กพ.ทอ. 
ยศ.ทอ. 
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เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๕.๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน √ √ √ √ √ รร.นนก. 
สายวิทยาการ 

๖. กําหนดแผนการเข�ารับการศึกษา
ตามช�วงชั้นยศเพื่อพัฒนาความรู�
อย�างต�อเนื่อง 

๖. ทําแผนการเข�ารับการศึกษาตามช�วงชั้น
ยศของกําลังพลเพื่อพัฒนาความรู�อย�าง
ต�อเนื่อง 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ กพ.ทอ.  

๗. นําวุฒิการศึกษา และผล
การศึกษาร�วมพิจารณาในการบรรจุ
ลงตําแหน�งที่เหมาะสม 

๗. ใช�วุฒิการศึกษา และผลการศึกษาร�วม
พิจารณาในการบรรจุลงตําแหน�งที่เหมาะสม
ตามความรู� ความสามารถ 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ กพ.ทอ.  
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 ๑.๕ กลยุทธ�ที่ ๑.๕  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  คําอธิบาย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป%นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ดําเนินไปอย�างต�อเนื่องปฏิบัติงานได�อย�างเป%นระบบ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ผู�ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ�งหวังของกองทัพอากาศโดยที่หน�วยงานภายใน ทอ.ที่รับช�วงผู�จบการศึกษาเข�าศึกษาต�อหรือรับเข�าทํางาน มีความมั่นใจ
ว�าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต�ละแห�งมีคุณภาพได�มาตรฐานแม�จะไม�เท�ากันแต�ก็แตกต�างกันไม�มากนัก กําลังพล ทอ.ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห�งมีความรู�
ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค5ตามที่หลักสูตรกําหนดหรือ ออกแบบไว�ดังนั้น ผู�เรียนหรือกําลังพล ทอ.ที่กองทัพต�องการพัฒนาจึงเป%นบุคคลสําคัญที่สุดที่
สถานศึกษา/สายวิทยาการต�องคํานึงถึงตลอดเวลาไม�ว�าจะคิดทํากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผู�เรียนจะต�องได�รับผลหรือประโยชน5ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ�อมนอกจากนี้
ในการจัดการศึกษาจําเป%นต�องอาศัยการมีส�วนร�วมของบุคคลทุกฝJายที่เกี่ยวข�องเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเป%นเครื่องมือที่มีความสําคัญอย�างยิ่งในตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาในป@จจุบันและต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให� “การจัดการศึกษาต�องเป%นไปเพื่อ
พัฒนากําลังพลของ ทอ.ในทุกสายวิทยาการให�เป%นกําลังพลที่มีคุณภาพมีพร�อมทั้งความรู�ความสามารถ สมบูรณ5ทั้งร�างกาย จิตใจ สติป@ญญา รวมทั้งมีคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�อย�างพอเพียงร�วมกับผู�อื่นได�อย�างมีความสุขโดยจัดกระบวนการเรียนรู�ที่มุ�งปลูกฝ@งจิตสํานึก/ค�านิยม ทอ.และความเป%นนายทหารอากาศ
อาชีพที่ถูกต�อง มีความภาคภูมิใจในความเป%นทหารอากาศรู�จักรักษาผลประโยชน5ของ ทอ.และของประเทศชาติ รวมทั้งส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของทหารอากาศ 
ตลอดจนดํารงเกียรติความเป%นทหารอากาศอาชีพไว�ตลอดไป มีความริเริ่มสร�างสรรค5 ใฝJรู�และเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่อง สมตามความมุ�งหมายของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอย�างต�อเนื่อง สร�างความ
มั่นใจให�ผู�รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู�รับบริการโดยตรง ได�แก� ผู�เรียน/กําลังพล ทอ.และผู�รับบริการทางอ�อม ได�แก� กองทัพอากาศและประเทศชาติ  
  ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ ๓ ประการ คือ  
  -  ทําให� ทอ.มีระบบการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  -  ป8องกันการจัดการศึกษาที่ไม�มีคุณภาพ ซึ่งจะเกิดความความคุ�มค�าในการใช�จ�ายงบประมาณกับผลที่ได�รับกลับของ ทอ. 
  -  ทําให�ผู�บริหารสถานศึกษามุ�งบริหารการจัดการศึกษาสู�คุณภาพและมาตรฐานอย�างจริงจัง ซึ่งมีผลให� ทอ.มีการจัดการศึกษามีพลังที่จะพัฒนากําลังพล ทอ.ให�มี
คุณภาพอย�างเป%นรูปธรรมและต�อเนื่อง 
  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป%นการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอย�างต�อเนื่อง ซึ่งจะเป%น
การสร�างความมั่นใจให�ผู�รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป%นการป8องกันการจัดการศึกษาที่ด�อยคุณภาพและสร�างสรรค5การศึกษาให�เป%นกลไกที่มีพลังในการพัฒนากําลังพลของ ทอ.ให�
มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
 
 



- ๖๔ - 
 

  โครงสร�างและระบบการทํางานของหน�วยงานตรวจประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทอ. 

แผนก/คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสภา

บันการศึกษาของ ทอ. 

แผนก/คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของ ทอ. 

สถาบันสอนระดับ ป.ตรี สถาบันสอนระดับต่ํากว�าป.ตรี โรงเรียนสายวิทยาการ/
OJT/initial course/ upgrade 

คณะกรรมการอภิมาน/
ทบทวน/กลั่นกรองผลการ

ตรวจประเมิน 

กพ.ทอ. 

ผบ.ทอ./สภาการศึกษา ทอ. 

ยศ.ทอ. 
(กองประกันคุณภาพการศึกษา) 
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  กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 

พัฒนาเกณฑ5การประเมิน
คุณภาพภายในและทําการ

ประเมินผลการจัด
การศึกษาของ

สถาบันการศึกษา/สาย
วิทยาการ ทอ.

พัฒนาคุณภาพผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ทอ.

ตรวจประเมินและรบัรอง
ผลการตรวจ

สถาบันการศึกษา ทอ./สาย
วิทยาการ

โครงสร�าง/หน�วยงาน
รับผิดชอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ทอ.
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  ๑.๕.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. มีโครงสร�างของหน�วยงานที่เหมาะสมในการตรวจประเมิน
ควบคุมคุณภาพและกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทอ. 

๒. มีการพัฒนาหลักเกณฑ5 และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา/สาย
วิทยาการ ทอ. 

๓. พัฒนาคุณภาพผู�ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

๔. ตรวจประเมินและรับรองผลการตรวจสถาบันการศึกษา ทอ./ 
สายวิทยาการ 

 
 
  ๑.๕.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. มีโครงสร�างของหน�วยงานที่เหมาะสมในการตรวจ
ประเมินควบคุมคุณภาพและกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทอ. 
 

๑. หน�วยปฏิบัติได�รับการปรับปรุงโครงสร�าง
อย�างเหมาะสมสอดคล�องกับปริมาณงานและ
โครงสร�างได�รับการอนุมัติ 
 

๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๒. มีการพัฒนาหลักเกณฑ5 และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายใน และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา/สายวิทยาการ ทอ. 

๒. หน�วยมีการพัฒนาหลักเกณฑ5 และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน และทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา/สาย
วิทยาการ ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 
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เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๓. พัฒนาคุณภาพผู�ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทอ. 

๓. มีแผนพัฒนาคุณภาพผู�ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทอ. 

๑ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๔. ตรวจประเมินและรับรองผลการตรวจ
สถาบันการศึกษา ทอ./สายวิทยาการ 

๔. ร�อยละของสถาบันการศึกษา/หลักสูตร
การศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ.ที่
ได�รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละปv 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
  ๑.๕.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. มีโครงสร�างของหน�วยงานที่
เหมาะสมในการตรวจประเมิน
ควบคุมคุณภาพและกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทอ. 

๑. วิเคราะห5ภาระงานและปรับโครงสร�าง
หน�วยงานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

√ √ √ - - กพ.ทอ. 
ยก.ทอ. 
ยศ.ทอ. 

อย. 
พอ. 
รร.นนก. 
สาย
วิทยาการ 

 

๒. มีการพัฒนาหลักเกณฑ5 และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา/สาย
วิทยาการ ทอ. 

๒.๑ กําหนดมาตรฐานหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ของสถาบันการศึกษาของ ทอ. 

√ √ √ - - ยศ.ทอ. อย. 
พอ. 
รร.นนก. 
สาย
วิทยาการ 

 

๒.๒ พัฒนาหลักเกณฑ5ตัวชี้วัดสําหรับการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

- √ √ - - 
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เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

 ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและ
หลักเกณฑ5การตรวจประเมิน 

- √ √ - -    

๓. พัฒนาคุณภาพผู�ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

๓.๑ จัดการอบรม ให�ความรู�ผู�ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. อย. 
พอ. 
รร.นนก. 
สาย
วิทยาการ 

 
 

๓.๒ จัดทําหลักสูตร/โครงการพัฒนาผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 

√ √ √ √ √ 

๔. ตรวจประเมินและรับรองผลการ
ตรวจสถาบันการศึกษา ทอ./ 
สายวิทยาการ 

๔. ตรวจประเมินและรับรองผลการตรวจ
สถาบันการศึกษา ทอ./สายวิทยาการ 

√ √ √ √ √ ยศ.ทอ. อย. 
พอ. 
รร.นนก. 
สาย
วิทยาการ 
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๒. ยุทธศาสตร�ที่ ๒ บริหารจัดการโครงการศึกษา และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูAดAวยตนเอง 
 คําอธิบาย 
 การดํารงภารกิจด�านการพัฒนากําลังพล ทอ.ภายใต�กรอบงบประมาณที่ได�รับ เช�นในป@จจุบันนั้น เป%นประเด็นที่ท�าทายของผู�รับผิดชอบด�านการบริหารจัดการกําลังพล ทําให� 
ทอ.ต�องมุ�งเน�นการบริการทรัพยากรที่ใช�ในโครงการศึกษา โดยแนวคิดทางการบริหารการศึกษาต�องการให�มีการใช�ทรัพยากรร�วมกันให�เกิดประโยชน5สูงสุด รวมทั้งแสวงหาความ
ร�วมมือจากภายนอกเพื่อลดงบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งเพื่อให�โครงการศึกษาที่ได�รับอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ สอดคล�องกับความต�องการของ ทอ. 
ร�วมกับการพัฒนา และส�งเสริมรูปแบบการถ�ายทอดความรู�ที่สอดคล�องกับวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในป@จจุบัน ได�แก� การพัฒนาระบบการใช�เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based 
Technology) เพื่อจัดการเรียนออนไลน5 (On-line Learning) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบ รวมไปถึงเนื้อหา
ต�างๆ ตลอดจนพัฒนาการจัดเก็บฐานข�อมูล เนื้อหา หลักสูตรการศึกษาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส5 พัฒนาระบบการสื่อสารระหว�างผู�เรียน และผู�สอน หรือระหว�างผู�เรียน
ด�วยกัน (Communication) พัฒนาระบบการวัดผลการเรียน (Evaluation) ส�งเสริมการสรรหาแหล�งเรียนรู�ภายใน ทอ. เพื่อเผยแพร�เป%นแหล�งเรียนรู�ทางเลือกของ ทอ. สรรหา
แหล�งเรียนรู�ภายนอก ทอ.ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส5ที่เผยแพร�เป%นสาธารณะ เพื่อทําข�อตกลง (MOU) กับหน�วยงานภายนอก นําไปสู�ระบบการศึกษาเรียนรู�
ด�วยตนเองผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 (E-Learning) เพื่อให�ใช�เป%นสื่อการเรียนการสอน สําหรับกําลังพลที่สนใจสามารถศึกษาค�นคว�าได�ด�วยตนเอง ตลอดจนรวมรวมผลการ
ดําเนินการ สรุปป@ญหา ข�อขัดข�อง แนวทางการแก�ไขข�อขัดข�อง และข�อเสนอในการดําเนินการในอนาคต ทั้งนี้จะส�งผลให�กําลังพล ทอ.มีความรู� ความสามารถ และเป%นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติภารกิจต�างๆ เกิดความคุ�มค�ากับงบประมาณที่ได�รับ และยังสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู�ให�เกิดประโยชน5สูงสุด 
 
 ๒.๑ กลยุทธ�ที่ ๒.๑ บริหารจัดการโครงการศึกษา 
  คําอธิบาย 
 โครงการศึกษาเป%นป@จจัยหลักในการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศให�มีความรู� ความสามารถ ตรงตามความต�องการในการปฏิหน�าที่ โดยการจัดทําโครงการศึกษา
นั้น มีทั้งการพัฒนาความรู�โดยสายวิทยาการใน ทอ. เพื่อให�ได�องค5ความรู�เฉพาะแบบตามที่หน�วยงานต�างๆ ใน ทอ.ต�องการ นอกจากนี้ยังมีแหล�งเรียนรู�จากหน�วยงานต�างๆ นอก
กองทัพ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต�างประเทศ ซึ่งกําลังพลจะได�รับความรู�นอกเหนือจากที่มีในกองทัพ เพื่อนํามาปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต�เนื่องจาก
ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ ดังนั้น การบริหารโครงการศึกษาจึงเป%นสิ่งสําคัญ เพื่อให�เกิดประโยชน5สูงสุดกับกําลังพล และหน�วยงานต�างๆ ใน ทอ. 
 เพื่อให�โครงการศึกษาที่ได�รับอนุมัติและการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ สอดคล�องกับความต�องการของ ทอ. โดยมีแบบแผนการดําเนินการ ขอบเขตการพิจารณา 
และกรอบการอนุมัติโครงการศึกษาอย�างเป%นระบบ ช�วยลดขั้นตอน และใช�เป%นแนวทางในการพิจารณาของผู�บังคับบัญชา เพื่อสร�างความเสมอภาค คุ�มค�ากับงบประมาณที่ได�รับ  
 มุ�งพัฒนากําลังพลกองทัพอากาศ ให�มีองค5ความรู�ในการปฏิบัติงานตามความต�องการทางยุทธการ และหน�วยงานหลักของกองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได�เป%นอย�างดี โดยพิจารณาแนวทางในการจัดทําโครงการศึกษาภายในกองทัพอากาศเป%นหลัก แล�วจึงพิจารณาแหล�งความรู�ภายในประเทศ  และ
ต�างประเทศตามลําดับ เพื่อความคุ�มค�าทางงบประมาณ มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาล�วงหน�าอย�างน�อย ๓ ปv เพื่อความต�อเนื่องของโครงการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร
อย�างเป%นระบบ รวมทั้งมีการวิเคราะห5 และประเมินผลโครงการศึกษาต�างๆ ที่ได�รับจัดสรร โดยคํานึงถึงความคุ�มค�า และการปรับปรุงพัฒนาโครงการให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแนวทางการทําโครงการ
ศึกษา 

มีแผนเสนอความต�องการ
โครงการศึกษา ล�วงหน�า ๓ ปv 

มีการวิเคราะห5และ
ประเมินผล 

บริหารจัดการโครงการ
ศึกษา 

มีการบริหารจัดการโครงการ
ศึกษาของหน�วย 
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  ๒.๑.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. มีแนวทางการทําโครงการศึกษา 

บริหารจัดการโครงการศึกษา 
๒. มีแผนเสนอความต�องการโครงการศึกษา ล�วงหน�า ๓ ปv 

๓. มีการบริหารจัดการโครงการศึกษาของหน�วย  

๔. มีการวิเคราะห5และประเมินผล 

 
 
  ๒.๑.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. มีแนวทางการทําโครงการศึกษา ๑. มีกรอบการพิจารณาโครงการศึกษาที่
สอดคล�องกับยุทธศาสตร5 ทอ. 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๒. มีแผนเสนอความต�องการโครงการศึกษา ล�วงหน�า  
    ๓ ปv 

๒. มีแผนเสนอความต�องการโครงการศึกษา 
ล�วงหน�า ๓ ปv 

๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๓. มีการบริหารจัดการโครงการศึกษาของหน�วย  ๓. ร�อยละความสําเร็จของโครงการที่ตรงตาม
กรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๔. มีการวิเคราะห5และประเมินผล ๔. มีการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ
ศึกษา 

๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 
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  ๒.๑.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. มีแนวทางการทําโครงการศึกษา ๑. จัดทํากรอบแนวทางการพิจารณา
โครงการศึกษาให�สอดกับยุทธศาสตร5 ทอ. 

√ √ - - √ กพ.ทอ. นขต.ทอ.  

๒. มีแผนเสนอความต�องการ
โครงการศึกษา ล�วงหน�า ๓ ปv 

๒.๑ จัดทําแผนความต�องการหลักสูตร
ล�วงหน�า ๓ ปv 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  

๒.๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังพล 
ด�านการศึกษาเพื่อรองรับแผนความต�องการ
หลักสูตรล�วงหน�า ๓ ปv 

√ √ √ √ √ 

๓. มีการบริหารจัดการโครงการ
ศึกษาของหน�วย  

๓. จัดการประชุม เตรียมการในการบริหาร
โครงการศึกษาของหน�วยงานที่ได�รับอนุมัติ
ตามโครงการศึกษา 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  
 

๔. มีการวิเคราะห5และประเมินผล ๔.๑ มีการรายงานผลการดําเนินการตาม
โครงการศึกษาที่ได�รับอนุมัติ 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  

๔.๒ วิเคราะห5และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก�ไข 

√ √ √ √ √ 
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 ๒.๒ กลยุทธ�ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบการเรียนรูAดAวยตนเอง 
  คําอธิบาย 
 ระบบการศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 (E-Learning) เป%นระบบการเรียน การสอนแนวใหม� ที่นิยมใช�ในป@จจุบันเพื่อเป%นการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ให�ผู�ที่มีความสนใจสามารถเข�าศึกษาค�นคว�าได�อย�างเป%นระบบ เป%นการลดข�อจํากัดทางด�านงบประมาณ และเวลาในการเข�าศึกษา ช�วยให�กําลังพลสามารถปฏิบัติงาน
ตามปกติได�อย�างต�อเนื่อง ซึ่งในป@จจุบันใน ทอ.ได�เริ่มนําการเรียน การสอน ในแนวทางดังกล�าวมาใช�ในทุกสายวิทยาการ แต�เป%นเพียงขั้นตอนการเริ่มต�นเท�านั้น ซึ่งจากผลการ
ดําเนินการมีหลายสิ่งที่ต�องปรับปรุง แก�ไข ให�ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังต�องขยายขอบเขตการศึกษาไปสู�หลักสูตรต�างๆ ในสายวิทยาการ ให�
ครอบคลุมทุกหลักสูตร อีกทั้งต�องมีการรวบรวมความรู�ต�างๆ อย�างเป%นระบบ โดยจัดเก็บรวบรวม ตําราวิชาการในทุกสายวิทยาการ รวมถึงสถาบันการศึกษาต�างๆ ใน ทอ. 
เอกสารทางการศึกษา งานวิชาการ และงานวิจัย เป%นรูปแบบห�องสมุดอิเลคทรอนิกส5 (E-Library) เพื่อให�เกิดความง�ายในการเข�าศึกษาค�นคว�า หาตําราอ�างอิง โดยการสร�าง
ศูนย5กลางในการรวบรวมระบบการศึกษา และตําราของกองทัพ ซึ่งจะเป%นแหล�งเรียนรู�ที่สําคัญของกําลังพลต�อไปในอนาคต  
  กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย�กลางระบบ
การศึกษา ทอ.

พัฒนาระบบ
เรียนรูAดAวย

ตนเอง

พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ

กาศึกษา

มีแหล�ง
รวบรวม

ขAอมูลที่เขAาถึง
ง�าย

การขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา
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  ๒.๒.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง E-Learning 

พัฒนาระบบการเรียนรูAดAวย
ตนเอง 

๒. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๓. มีแหล�งรวบรวมข�อมูลที่เข�าถึงง�าย 

๔. การขยายโอกาสทางการศึกษา 

๕. สร�างศูนย5กลางระบบการศึกษา ทอ. 

 
 
  ๒.๒.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง E-Learning ๑. มีระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง E-Learning ๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒. มีระบบพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๓. มีแหล�งรวบรวมข�อมูลที่เข�าถึงง�าย E-Library ๓. มีแหล�งรวบรวมข�อมูล E-Library ๑ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๔. การขยายโอกาสทางการศึกษา ๔. ร�อยละของผู�เข�าถึงข�อมูล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕. สร�างศูนย5กลางระบบการศึกษา ทอ. ๕. มีระบบเชื่อมโยงข�อมูลด�านการศึกษา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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√ 

  ๒.๒.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. พัฒนาระบบการเรียนรู�ด�วย
ตนเอง E-Learning 

๑.๑ จัดทําหลักสูตรของสายวิทยาการใน
รูปแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส5 E-Learning อย�าง
น�อยปvละ ๑ หลักสูตร 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ กพ.ทอ.
ยศ.ทอ. 
 

 

๑.๒ ดําเนินการปรับปรุง หลักสูตรของสาย
วิทยาการในรูปแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส5 E-
Learning ให�มีความทันสมัย 

√ √ √ √ 

๒. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒.๑ จัดทํา ตําราและสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบ file อิเล็กทรอนิกส5 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ กพ.ทอ.
ยศ.ทอ. 
 

 

๒.๒ ดําเนินการปรับปรุง ตํารา และสื่อการ
เรียนสอนในรูปแบบ file อิเล็กทรอนิกส5ให�มี
ความทันสมัยอย�างน�อยทุกๆ วงรอบ ๓ ปv 

√ √ √ √ √ 

๓. มีแหล�งรวบรวมข�อมูลที่เข�าถึง
ง�าย E-Library 

๓.๑ จัดการรวบรวม ตํารา สื่อการเรียนการ
สอน ให�เป%นหมวดหมู� ง�ายต�อการค�นคว�า 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ 
ยศ.ทอ. 

กพ.ทอ.
ยศ.ทอ. 

 
 

๓.๒ จัดทํา E-Library - √ √ √ √ 

๔. การขยายโอกาสทางการศึกษา ๔.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร�างความรู� และให�
ความเข�าใจในการเข�าใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส5 
โดยจัดอบรมสัมมนา การเข�าถึง E-Learning 
และ การใช� E-Library 

√ √ √ √ √ สายวิทยาการ นขต.ทอ.  
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เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๔.๒ ประชาสัมพันธ5 การใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส5
เพื่อการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๕. สร�างศูนย5กลางระบบการศึกษา 
ทอ. 

๕.๑ สร�างเครือข�ายการเชื่อมโยงหลักสูตร  
E-Learning และ การใช� E-Library ของ 
สายวิทยาการต�าง ๆ เพื่อให�ง�ายต�อการเข�าถึง
ข�อมูล และการค�นหา 

- √ √ √ √ ยศ.ทอ. 
สอ.ทอ. 
ทสส.ทอ. 

สาย
วิทยาการ 

 

๕.๒ ยศ.ทอ.ดําเนินงานขอรับการสนับสนุน 
สอ.ทอ.จัดทําพื้นที่รวบรวมข�อมูลในข�อ ๓.๑ 
และ ๓.๒  

- √ √ √ √ 

๕.๓ ยศ.ทอ.ดําเนินการควบคุมพัฒนา  
พื้นที่รวบรวมข�อมูลให�เป%นระบบ เพื่อให�  
สายวิทยาการเข�าถึงข�อมูลได�ง�าย 

- √ √ √ √ 
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๓. ยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนางานวิจัย สู�องค�การแห�งการเรียนรูA 
 คําอธิบาย 
 ความก�าวหน�าและการเปลี่ยนแปลงทางด�านเทคโนโลยีในป@จจุบัน มีการพัฒนาอย�างรวดเร็ว ส�งผลกระทบกับการดําเนินงานภายในองค5กรต�างๆ ดังนั้นความรู�และการบริหาร
จัดการต�างๆ จําเป%นต�องได�รับการพัฒนาตามไปด�วย เพื่อให�กําลังพลสามารถปฏิบัติงานได�เท�าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การถ�ายทอดความรู�ต�างๆ ในกองทัพ จึงเป%นสิ่งจําเป%น
และต�องมีการบริหารจัดการความรู�อย�างเป%นระบบ เพื่อขยายฐานความรู�ไปสู�กําลังพลทั้งกองทัพ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร�างมาตรฐานในการทํางานทั้งระบบ รวมทั้งส�งเสริมให�มี
การวิจัยและพัฒนาความรู�ต�างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู� และประสิทธิภาพในการทํางาน 
  
 ๓.๑ กลยุทธ�ที่ ๓.๑ การจัดการความรูAสู�องค�การแห�งการเรียนรูA 
     คําอธิบาย 

ความรู�ที่มีอยู�ในแต�ละบุคคล (Tacit Knowledge) เป%นความรู�ที่ได�มาจากประสบการณ5 และวิธีการในการทํางานที่เก็บสะสมในแต�ละคน ซึ่งไม�มีสูตรสําเร็จ แต�มีความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญที่แตกต�างกัน ส�วนความรู�ที่มาจากการได�ศึกษาค�นคว�าในตําราเรียน หรือแหล�งเรียนรู�ต�างๆ เป%นความรู�ที่เป%นเหตุเป%นผล (Explicit Knowledge) เป%นความรู�ที่
ทุกคนสามารถเข�าถึงได� นอกจากนี้ยังมีความรู�ภายในองค5กร (Implicit knowledge) เช�น กระบวนการในการทํางาน กฎ ระเบียบต�างๆ เป%นต�น ทั้งสามส�วนนี้มีความสําคัญใน
การปฏิบัติงานทั้งสิ้น การที่จะนําเอาความรู�ทั้งหลายเหล�านี้มาถ�ายทอดให�แก�ผู�อื่นได�รับรู�นั้น ต�องมีการบริหารจัดการความรู�อย�างเป%นระบบ มีการเก็บรวบรวมเป%นหมวดหมู� 
เพื่อให�ง�ายต�อการศึกษาค�นคว�า และเผยแพร� หลังจากนั้นต�องสร�างมาตรฐานในการทํางาน มีคู�มืออ�างอิง และมีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค5กร ซึ่งป@จจัยทั้งหลายเหล�านี้จะช�วย
ส�งเสริมให�กองทัพอากาศก�าวไปสู�องค5การแห�งการเรียนรู� 
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กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

 
 

 
 
 

มาตรฐานอ�างอิง
(Benchmarking)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค5กร (Total Quality 

Management)

การจัดการความรู�

(Knowledge 
Management)
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  ๓.๑.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 
เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. มีการจัดการความรู� (Knowledge Management) 

การจัดการความรูAสู�องค�การแห�ง
การเรียนรูA 
 

๒. มีมาตรฐานอ�างอิง (Benchmarking) 

๓. มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค5กร (Total Quality 
Management) 
 

 
 
  ๓.๑.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑.มีการจัดการความรู� (Knowledge Management) ๑. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.มีมาตรฐานอ�างอิง (Benchmarking) ๒. มีมาตรฐานรับรอง และคู�มือการทํางาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓.มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค5กร (Total Quality 
Management) 

๓. มีแผนการบริหารคุณภาพ  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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  ๓.๑.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. มีการจัดการความรู� ๑. จัดทํา KM ของทุกแผนก ของทุก
หน�วยงาน 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  

๒. มีมาตรฐานอ�างอิง ๒. จัดทําคู�มือการทํางานของทุกแผนก ของ
ทุกหน�วยงาน 

√ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ  

๓. มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค5กร 

๓. มีแผนบริหารคุณภาพงานตามวงรอบ √ √ √ √ √ นขต.ทอ. กพ.ทอ.  
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 ๓.๒ กลยุทธ�ที่ ๓.๒ พัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสรAางองค�การแห�งการเรียนรูA 
      คําอธิบาย 
 เพื่อสนับสนุนให�เกิดการผลิตงานวิจัย ซึ่งจะนําไปสู�การพัฒนากองทัพอากาศ และพัฒนาบุคลากรในกองทัพให�เกิดองค5ความรู�ใหม�ๆ เพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร�งานสร�างสรรค5 และนวัตกรรมต�างๆ เพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชน5ในกองทัพอากาศ เสริมสร�างการเป%นองค5การแห�งการเรียนรู� 
 
  ๓.๒.๑ เป8าหมายและกลยุทธ5ระดับองค5กร 

เป+าหมายกลยุทธ� กลยุทธ�ระดับองค�กร 

๑. สนับสนุนการผลิตงานวิจัย และ พัฒนาบุคลากร 
พัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสรAาง
องค�การแห�งการเรียนรูA 

๒. ผลิตงานสร�างสรรค5 และ นวัตกรรม 

๓. เผยแพร� และ ใช�ประโยชน5 

 
 
  ๓.๒.๒ ตัวชี้วัด 

เป+าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. สนับสนุนการผลิตงานวิจัย และ พัฒนาบุคลากร ๑. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนสนับสนุน
งานวิจัย และ พัฒนาบุคลากร 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ผลิตงานสร�างสรรค5 และ นวัตกรรม ๒. ร�อยละผลงานสร�างสรรค5และนวัตกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓. เผยแพร� และ ใช�ประโยชน5 ๓. ร�อยละผลงานที่ได�รับการเผยแพร�และใช�
ประโยชน5 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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  ๓.๒.๓ หน�าที่และความรับผิดชอบของหน�วยงานตามกลยุทธ5 

เป+าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หน�วย
รับผิดชอบ 

หน�วย 
เกี่ยวขAอง 

หมายเหตุ 
ป7 ๕๙ ป7 ๖๐ ป7 ๖๑ ป7 ๖๒ ป7 ๖๓ 

๑. สนับสนุนการผลิตงานวิจัย และ 
พัฒนาบุคลากร 

๑. มีการจัดทําแผนส�งเสริมงานวิจัยของ
หน�วย 

√ √ √ - - นขต.ทอ. ศวอ.ทอ. 
สาย
วิทยาการ 

 

๒. ผลิตงานสร�างสรรค5 และ 
นวัตกรรม 

๒. ควบคุมและดําเนินการให�เป%นไปตามแผน
ที่วางเอาไว� 
 

- √ √ √ √ นขต.ทอ. ศวอ.ทอ. 
สาย
วิทยาการ 

 

๓. เผยแพร� และ ใช�ประโยชน5 ๓. จัดกิจกรรมเผยแพร�ชิ้นงานวิจัย  
ที่ได�การยอมรับนําชิ้นงานการวิจัย 
ที่ผ�านการยอมรับ จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ไปใช�งาน 

- - √ √ √ นขต.ทอ. ศวอ.ทอ. 
สาย
วิทยาการ 

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
   
  



ส�วนท่ี ๕ 
การบริหารแผนกลยุทธ�สู�ความสาํเรจ็ 

 
 การบริหารแผนกลยุทธ�สู�ความสําเร็จเป�นส�วนสําคัญของการบริหารแผนกลยุทธ� ให#ความสําคัญในการ
บริหารแผนเพื่อให#แผนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� ดังน้ัน ในแผนกลยุทธ�น้ีจึงต#องมีกระบวนการบริหารแผน
กําหนดไว#อย�างชัดเจน 

ความหมายของการนําแผนสู�การปฏิบัติ 
 หมายถึง การดําเนินการทุกอย�างเพื่อให#นโยบายบรรลุวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว# การนําแผนไปสู�การ
ปฏิบัติเป�นการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ได#กําหนดไว#ในแผน ไปดําเนินการให#บรรลุตามเป3าหมาย โดยต#องกําหนด
องค�กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน 

ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตามแผนจัดเป�นข้ันสําคัญที่สุดของการวางแผน ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มต้ังแต�การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป4 การดําเนินการตามโครงการท่ีมีในแผนปฏิบัติการประจําป4ตามลําดับของโครงการก�อนหลัง 
โดยมีการกําหนดเกณฑ�การให#คะแนนในแต�ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
๑. ยุทธศาสตร�ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทอ. 
 ๑.๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา 
   ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทํานโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษาชัดเจนสอดคล#อง 
กับวิสัยทัศน� ทอ.ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการเตรียมกําลังทางอากาศของ ทอ. 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีนโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษา 
๒ มีนโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล#องกับ พรบ.การศึกษาแห�งชาติ 
๓ มีนโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล#องกับ พรบ.การศึกษาแห�งชาติและ 

กฏระเบียบของ กห.และ ทอ. 
๔ นโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล#องกับ พรบ.การศึกษาแห�งชาติและ 

กฏระเบียบของ กห.และ ทอ.รวมทั้งสอดคล#องกับวิสัยทัศน� ทอ. 
๕ นโยบาย/แผนในการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล#องกับ พรบ.การศึกษาแห�งชาติและ 

กฏระเบียบของ กห.และ ทอ.รวมทั้งสอดคล#องกับวิสัยทัศน� ทอ.ทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและการเตรียมกําลังทางอากาศของ ทอ. 

 
   ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของผู#บริหารในการบริหารสถานศึกษาให#บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและแผน 
     เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ ผู#บริหารมีการประกาศนโยบาย/แผนให#บุคลากรในองค�กรรับทราบ 
๒ ผู#บริหารมีการดําเนินการตามข#อ ๑ และมีการบริหารงานสําเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ

ร#อยละ ๔๐ ของนโยบาย/แผนงาน 
๓ ผู#บริหารมีการดําเนินการตามข#อ ๑ และมีการบริหารงานสําเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ

ร#อยละ ๖๐ ของนโยบาย/แผนงาน 
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๔ ผู#บริหารมีการดําเนินการตามข#อ ๑ และมีการบริหารงานสําเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร#อยละ ๘๐ ของนโยบาย/แผนงาน 

๕ ผู#บริหารมีการดําเนินการตามข#อ ๑ และมีการบริหารงานสําเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร#อยละ ๙๕ ของนโยบาย/แผนงาน 

 
   ๑.๑.๓ ผู#บริหารมีแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให#มีความก#าวหน#าในการรับ
ราชการ มีการพัฒนาความรู#ความสามารถและทักษะในแต�ตําแหน�งอย�างเหมาะสมต�อหน#าท่ี 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ ผู#บริหารมีแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาให#มีความก#าวหน#าในการ

รับราชการ มีการพัฒนาความรู#ความสามารถและทักษะในแต�ละตําแหน�งอย�างเหมาะสมต�อ
หน#าท่ี 

๒ ผู#บริหารมีการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 
๓ ผู#บริหารมีการประเมินแผน 
๔ ผู#บริหารมีนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน 
๕ ผู#บริหารรายงานผลการประเมินและการทํางานตามแผน ข#อขัดข#อง ข#อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายแก�ตามลําดับช้ันถึงผู#บริหารสูงสุดของ ทอ. 
 

   ๑.๑.๔ ผู#บริหารมีแผนพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล#อม อาคาร สถานท่ีของสถานศึกษาให#มีความสวยงาม
เหมาะสมกับเป�นสถาบันท่ีทรงคุณค�าและสง�างาม 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ ผู#บริหารมีแผนพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล#อม อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาให#มีความ

สวยงามเหมาะสมกับเป�นสถาบันที่ทรงคุณค�าและสง�างาม 
๒ ผู#บริหารมีการบริหารงานตามแผน 
๓ ผู#บริหารมีการประเมินแผน 
๔ ผู#บริหารมีนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน 
๕ ผู#บริหารรายงานผลการประเมินและการทํางานตามแผน ข#อขัดข#อง ข#อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายแก�ตามลําดับช้ันถึงผู#บริหารสูงสุดของ ทอ. 
 
   ๑.๑.๕ ระดับความสําเร็จของการได#รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทอ. 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑ - ๕ 
๑ ได#รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนร#อยละ ๐ - ๒๐ 
๒ ได#รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนร#อยละ ๒๑ - ๔๐ 
๓ ได#รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนร#อยละ ๔๑ - ๖๐ 
๔ ได#รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนร#อยละ ๖๑ - ๘๐ 
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๕ ได#รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนร#อยละ ๘๑ ข้ึนไป 
 
 ๑.๒ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๑.๒ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) ตามตัวบ�งช้ี 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๒๐ ของผลสําเร็จในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
๒ ร#อยละ ๔๐ ของผลสําเร็จในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
๓ ร#อยละ ๖๐ ของผลสําเร็จในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
๔ ร#อยละ ๘๐ ของผลสําเร็จในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
๕ ร#อยละ ๑๐๐ ของผลสําเร็จในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

 
 ๑.๓ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๑.๓ พัฒนาคุณภาพผู#สอน 
   ๑.๓.๑ มีแนวทางคัดสรรบุคลากรครู-อาจารย�ท่ีได#รับการอนุมัติจาก ทอ. 
  เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
   ๑.๓.๒  ระดับความสําเร็จของการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา 
ของ ทอ. 
  เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ. 
๒ มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.มาใช#ในการบริหาร 
๓ มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.มาใช#ในการบริหาร

และมีการประเมินผลการทํางาน 
๔ มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.มาใช#ในการบริหาร 

มีการประเมินผลการทํางานและมีการรายงานผลการทํางาน 
๕ มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพครู-อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.มาใช#ในการบริหาร 

มีการประเมินผลการทํางาน มีการรายงานผลการทํางานและปรับปรุงจรรยาบรรณ 
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  ๑.๓.๓  แบบประเมินประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู-อาจารย�ของ ทอ. 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู-อาจารย�ของ ทอ. 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการตามแบบประเมินประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู-อาจารย�ของ ทอ. 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมินผลการดําเนินการตามแบบประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมิน 

 
  ๑.๓.๔  จํานวนผลงานวิจัยในภาพรวมหน�วยงาน ท่ีสามารถนําไปใช#ในกองทัพอากาศ 
  เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการทํางานวิจัย 
๒ มีการทํางานวิจัย ผ�านการประเมิน 
๓ มีการทํางานวิจัย ผ�านการประเมิน และได#รับการยอมรับในหน�วยระดับกอง 
๔ มีการทํางานวิจัย ผ�านการประเมิน และได#รับการยอมรับในหน�วยระดับกรม 
๕ มีการทํางานวิจัย ผ�านการประเมิน และได#รับการยอมรับในหน�วยระดับกองกองทัพ 

 
  ๑.๓.๕  มีการใช# ICT เพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอน รวมท้ังจัดเก็บเป�นส่ืออิเล็กทรอนิกส� 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ มีการดําเนินการ 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ มีการดําเนินการ มีการบันทึกและจัดเก็บ 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ มีการดําเนินการ มีการบันทึกและจัดเก็บ ปรับปรุงและพัฒนา 

 
  ๑.๓.๖  ร#อยละของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๖๐ ของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
๒ ร#อยละ ๗๐ ของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
๓ ร#อยละ ๘๐ ของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
๔ ร#อยละ ๙๐ ของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
๕ ร#อยละ ๙๕ ของครู-อาจารย�ท่ีเข#ารับการฝUกอบรมการใช#ภาษาอังกฤษ (ECL)  
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  ๑.๓.๗  มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร#างแรงจูงใจ ในเรื่องเงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน�ง 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
  ๑.๓.๘  มีเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการร�วมกับสถาบันการศึกษา และหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีการวางแผนสร#างเครือข�าย 
๒ มีการวางแผนสร#างเครือข�าย มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผนสร#างเครือข�าย มีการจัดการ มีการดําเนินการ 
๔ มีการวางแผนสร#างเครือข�าย มีการจัดการ มีการดําเนินการ มีการสร#างความร�วมมือ 
๕ มีการวางแผนสร#างเครือข�าย มีการจัดการ มีการดําเนินการ มีการสร#างความร�วมมือ และ

ขยายเครือข�าย 
 
 ๑.๔ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๑.๔ พัฒนาคุณภาพผู#เรียน 
  ๑.๔.๑  ร#อยละของผู#เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชา 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ผู#เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชาร#อยละ ๖๐ 
๒ ผู#เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชาร#อยละ ๗๐ 
๓ ผู#เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชาร#อยละ ๘๐ 
๔ ผู#เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชาร#อยละ ๙๐ 
๕ ผู#เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมินทุกรายวิชาร#อยละ ๑๐๐ 

 
  ๑.๔.๒ ร#อยละของผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีข้ึนไป 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีขึ้นไปร#อยละ ๖๐ 
๒ ผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีขึ้นไปร#อยละ ๗๐ 
๓ ผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีขึ้นไปร#อยละ ๘๐ 
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๔ ผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีขึ้นไปร#อยละ ๙๐ 
๕ ผู#เรียนที่มีทักษะ ความสามารถผ�านเกณฑ�การประเมินในระดับดีขึ้นไปร#อยละ ๑๐๐ 

 
   ๑.๔.๓ ร#อยละของผู#เรียนท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๖๐ (หลักสูตร  
น.ประทวน ร#อยละ ๕๐) 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ผู#เรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๔๐ (๓๐) 
๒ ผู#เรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๕๐ (๔๐) 
๓ ผู#เรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๖๐ (๕๐) 
๔ ผู#เรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๗๐ (๖๐) 
๕ ผู#เรียนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ�ในระดับร#อยละ ๘๐ (๗๐) 

หมายเหตุ ในวงเล็บเป�นของ น.ประทวน 
 
   ๑.๔.๔ ร#อยละของผู#เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ผู#เรียนร#อยละ ๖๐ ท่ีมีผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน 
๒ ผู#เรียนร#อยละ ๗๐ ท่ีมีผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน 
๓ ผู#เรียนร#อยละ ๘๐ ท่ีมีผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน 
๔ ผู#เรียนร#อยละ ๙๐ ท่ีมีผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน 
๕ ผู#เรียนร#อยละ ๙๕ ท่ีมีผลการเรียนผ�านเกณฑ�การประเมิน 

 
  ๑.๔.๕ ร#อยละของแบบทดสอบรายบุคคลของทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๖๐ ของผู#เรียนผ�านแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
๒ ร#อยละ ๗๐ ของผู#เรียนผ�านแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
๓ ร#อยละ ๘๐ ของผู#เรียนผ�านแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
๔ ร#อยละ ๙๐ ของผู#เรียนผ�านแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
๕ ร#อยละ ๙๕ ของผู#เรียนผ�านแบบทดสอบรายบุคคลของ ทอ ผ�านเกณฑ� ร#อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
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   ๑.๔.๖ ร#อยละลําดับความสําเร็จของนักเรียนท่ีเข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต
อาสาเสียสละเพื่องานส�วนรวม 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละ

เพื่องานส�วนรวม 
๒ ผู#ร#อยละ ๖๐ ของนักเรียนที่เข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา

เสียสละเพื่องานส�วนรวม 
๓ ร#อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละ

เพื่องานส�วนรวม 
๔ ร#อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละ

เพื่องานส�วนรวม 
๕ ร#อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เข#าร�วมกิจกรรมเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเสียสละ

เพื่องานส�วนรวม 
 
  ๑.๔.๗ ระดับความสําเร็จในการกําหนดแผนการศึกษาตามช�วงช้ันยศ  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
  ๑.๔.๘ ระดับความสําเร็จในการนําวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาร�วมพิจารณาในการบรรจุลงตําแหน�ง
ที่เหมาะสม  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 
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 ๑.๕ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๕.๑ หน�วยปฏิบัติได#รับการปรับปรุงโครงสร#างอย�างเหมาะสมสอดคล#องกับปริมาณงานและโครงสร#าง
ได#รับการอนุมัติ 
  เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับขั้น ๑-๕ 
๑ มีหน�วยรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. 
๒ มีหน�วยรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.และมีการวิเคราะห�โครงสร#าง 
๓ มีหน�วยรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.และมีการวิเคราะห�โครงสร#างและ

ภาระงานของหน�วย 
๔ มีหน�วยรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.และมีการวิเคราะห�โครงสร#างและ

ภาระงานของหน�วยและปรับโครงสร#างให#เหมาะสมกับปริมาณงาน 
๕ หน�วยรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.และมีการวิเคราะห�โครงสร#างและภาระ

งานของหน�วยและปรับโครงสร#างให#เหมาะสมกับปริมาณงานและโครงสร#างผ�านการอนุมัติ 
 
 ๑.๕.๒ มีการพัฒนาหลักเกณฑ� และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา/สายวิทยาการ ทอ. 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๑.๕.๓ พัฒนาคุณภาพผู#ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทอ. 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวิเคราะห� วางแผน 
๒ มีการวิเคราะห� วางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวิเคราะห� วางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวิเคราะห� วางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวิเคราะห� วางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 
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  ๑.๕.๔  ร#อยละของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ.ที่ได#รับ
การรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับขั้น เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๖๐ ของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ. 

ที่ได#รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
๒ ร#อยละ ๗๐ ของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ. 

ที่ได#รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
๓ ร#อยละ ๘๐ ของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ. 

ที่ได#รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
๔ ร#อยละ ๙๐ ของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ. 

ที่ได#รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
๕ ร#อยละ ๑๐๐ ของสถาบันการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรของหน�วยงานสังกัด ทอ. 

ที่ได#รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทอ.ในแต�ละป4 
 
๒. ยุทธศาสตร�ที่ ๒ บริหารจัดการโครงการศึกษา และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู#ด#วยตนเอง 
 ๒.๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๒.๑ บริหารจัดการโครงการศึกษา 
  ๒.๑.๑ มีกรอบการพิจารณาโครงการศึกษาท่ีสอดคล#องกับยุทธศาสตร� ทอ. 
    เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการจัดทํากรอบและแนวทาง 
๓ มีการนํากรอบมาใช# 
๔ มีการวิเคราะห�ประเมิน กรอบที่ใช# 
๕ ปรับปรุงกรอบและแนวทาง 

 
  ๒.๑.๒ มีแผนเสนอความต#องการโครงการศึกษา ล�วงหน#า ๓ ป4 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับข้ัน เกณฑ�การให.คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการบริหารจัดการ 
๓ มีดําเนินงาน 
๔ มีการวิเคราะห�ประเมินแผนที่ใช# 
๕ มีการปรับปรุงแผน 
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  ๒.๑.๓ ร#อยละความสําเร็จของโครงการท่ีตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๒๐ ของโครงการที่ตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 
๒ ร#อยละ ๔๐ ของโครงการที่ตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 
๓ ร#อยละ ๖๐ ของโครงการที่ตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 
๔ ร#อยละ ๘๐ ของโครงการที่ตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 
๕ ร#อยละ ๙๐ ของโครงการที่ตรงตามกรอบการพิจารณาโครงการศึกษา ทอ. 

 
  ๒.๑.๔  มีการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการศึกษา 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีผลการศึกษา 
๒ มีผลการศึกษา มีการรับรองผล 
๓ มีผลการศึกษา มีการรับรองผล มีการรายงานผล  
๔ มีผลการศึกษา มีการรับรองผล มีการรายงานผล มีการวิเคราะห� 
๕ มีผลการศึกษา มีการรับรองผล มีการรายงานผล มีการวิเคราะห�มีข#อเสนอแนะหรือ

แนวทางปรับปรุง  
 
 ๒.๒ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู#ด#วยตนเอง 
 ๒.๒.๑  มีระบบการเรียนรู#ด#วยตนเอง E-Learning  
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๒.๒.๒ มีระบบพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีแนวทางในการจัดทําตํารา และส่ือการเรียนการสอนให#อยู� ในรูปแบบ file 

อิเล็กทรอนิกส� 
๒ มีแนวทางในการจัดทําตํารา และส่ือการเรียนการสอนให#อยู� ในรูปแบบ file 

อิเล็กทรอนิกส� มีการดําเนินการจัดทําตามแนวทาง 
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๓ มีแนวทางในการจัดทําตํารา และส่ือการเรียนการสอนให#อยู� ในรูปแบบ file 

อิเล็กทรอนิกส� มีการดําเนินการจัดทําตามแนวทาง มีการควบคุม 
๔ มีแนวทางในการจัดทําตํารา และส่ือการเรียนการสอนให#อยู� ในรูปแบบ file 

อิเล็กทรอนิกส� มีการดําเนินการจัดทําตามแนวทาง มีการควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีแนวทางในการจัดทําตํารา และส่ือการเรียนการสอนให#อยู� ในรูปแบบ file 

อิเล็กทรอนิกส� มีการดําเนินการจัดทําตามแนวทาง มีการควบคุม มีการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๒.๒.๓ มีแหล�งรวบรวมข#อมูล E-Library 

   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๒.๒.๔ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปกติ 

   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๑๒๐ ของ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรปกติ 
๒ ร#อยละ ๑๓๐ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปกติ 
๓ ร#อยละ ๑๔๐ ของ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรปกติ 
๔ ร#อยละ ๑๕๐ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรปกติ 
๕ ร#อยละ ๑๖๐ ของ จํานวน ผู#สําเร็จการศึกษา E-Learning เทียบต�อ ผู#สําเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรปกติ 
 

 ๒.๒.๕ มีระบบเช่ือมโยงข#อมูลด#านการศึกษา 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
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๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
๓. ยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนางานวิจัย สู�องค�การแห�งการเรียนรู# 
 ๓.๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๓.๑ การจัการความรู#สู�องค�การแห�งการเรียนรู# 
  ๓.๑.๑ การจัดการความรู# 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ สํารวจสภาพปaจจุบัน วิเคราะห� ศึกษาว�าองค�กรของเรามีอะไรดี ประเมินศักยภาพของ

องค�กร/บุคลากร ค�านิยม ปaญหาข#อบกพร�องต�างๆ รวมท้ังประเมินการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการเรียนรู#ในปaจจุบัน 

๒ นําข#อมูลท่ีได#มากําหนดเป3าหมาย กลยุทธ� หรือแนวทางที่จะใช#เป�นรูปแบบ และ
กิจกรรมท่ีจะทํา ให#เกิดกระบวนการเรียนรู#ร�วมกัน (mutual learning) เช�น บาง
หน�วยจัดให#มี Knowledge Center ของตนเองรวบรวมทรัพยากรแห�งการเรียนรู#ที่
เข#าถึงได#ง�ายและสะดวกต�อการใช#เป�นสถานท่ีแลกเปล่ียนถ�ายทอดความรู#ระหว�างกัน 

๓ ดําเนินงานตามแผน มีการแต�งต้ังคณะทํางานส�งเสริมการดําเนินงาน ติดตาม และ
ประเมินผลตามระยะเวลา หรืออาจมีการต้ังหน�วยวิจัยและพัฒนาองค�ความรู#ใน
องค�กร ซึ่งมีตัวแทนจากบุคลากรทุกฝhาย รวมทั้งผู#บริหาร 

๔ จัดเกณฑ�การพิจารณาประเมินผลในข้ันท#ายสุดหลังจากที่ดํา เนินการไปแล#วระยะหน่ึง 
เพื่อให#ทราบว�าองค�กรของเรามีลักษณะเป�นองค�กรแห�งการเรียนรู#มากน#อยเพียงใด  

๕ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
 
 ๓.๑.๒ มีมาตรฐานรับรอง และคู�มือการทํางาน 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ หลักสูตร/ข้ันตอนการปฏิบัติงานได#ถูกกําหนดมาตรฐาน 
๒ หลักสูตร/ข้ันตอนการปฏิบัติงานได#ถูกกําหนดมาตรฐาน ผ�านการรับรอง 
๓ หลักสูตร/ข้ันตอนการปฏิบัติงานได#ถูกกําหนดมาตรฐาน ผ�านการรับรอง ดําเนินการ

จัดทําคู�มือ 
๔ หลักสูตร/ข้ันตอนการปฏิบัติงานได#ถูกกําหนดมาตรฐาน ผ�านการรับรอง ดําเนินการ

จัดทําคู�มือ คู�มือได#ผ�านการรับรองให#ใช#เป�นเอกสารทางราชการ 
๕ หลักสูตร/ข้ันตอนการปฏิบัติงานได#ถูกกําหนดมาตรฐาน ผ�านการรับรอง ดําเนินการ

จัดทําคู�มือ คู�มือได#ผ�านการรับรองให#ใช#เป�นเอกสารทางราชการ มีการปรับปรุงแก#ไข
ให#ทันสมัย 

 
 ๓.๑.๓ มีการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค�กร (Total Quality Management) 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone)  
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
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๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๓.๒ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ�ท่ี ๓.๒ พัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร#างองค�การแห�งการเรียนรู# 
 ๓.๒.๑ การจัดทําแผนสนับสนุนงานวิจัย และ พัฒนาบุคลากร 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ มีการวางแผน 
๒ มีการวางแผน มีการจัดการ 
๓ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม 
๔ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน 
๕ มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 ๓.๒.๒ ร#อยละผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมที่เป�นไปตามแผน 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๒๐ ของผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมที่เป�นไปตามแผน 
๒ ร#อยละ ๔๐ ของผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมที่เป�นไปตามแผน 
๓ ร#อยละ ๖๐ ของผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมที่เป�นไปตามแผน 
๔ ร#อยละ ๘๐ ของผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมที่เป�นไปตามแผน 
๕ ร#อยละ ๑๐๐ ของผลงานสร#างสรรค�และนวัตกรรมท่ีเป�นไปตามแผน 

 
 ๓.๒.๓ ร#อยละผลงานที่ได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
   เกณฑ�การพิจารณาระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับข้ัน เกณฑ�การให#คะแนนตามระดับข้ัน ๑-๕ 
๑ ร#อยละ ๒๐ ร#อยละผลงานที่ได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
๒ ร#อยละ ๔๐ ร#อยละผลงานที่ได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
๓ ร#อยละ ๖๐ ร#อยละผลงานที่ได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
๔ ร#อยละ ๘๐ ร#อยละผลงานที่ได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
๕ ร#อยละ ๑๐๐ ร#อยละผลงานท่ีได#รับการเผยแพร�และใช#ประโยชน� 
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ผลที่คาดว�าจะได.รับ 

๑. ทุกระบบในสถานศึกษาของ ทอ.มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
๒. กําลังพลมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได#รับมอบหมายได#ทั้ง ใน ทอ. นอก ทอ.และภารกิจร�วมกับ

มิตรประเทศ 
๓. มีการบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.อย�างคุ#มค�า และตรงตามความต#องการในการพัฒนากองทัพอากาศ 
๔. มีแหล�งเรียนรู#ท่ีหลากหลายใน ทอ.ทําให#กําลังพลสามารถศึกษาค#นคว#าด#วยตนเองได#ตลอดเวลา 
๕. องค�ความรู#ในการปฏิบัติงานได#รับการเก็บรวบรวม และมีการถ�ายทอดอย�างเป�นระบบ 
๖. มีการพัฒนางานวิจัย และเผยแพร� นําไปใช#ประโยชน�ใน ทอ. 

การลงมือปฏิบัติตามแผน ให.หน�วยปฏิบัติและผู.เก่ียวข.องดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  
 การนําแผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศไปสู�การปฏิบัติ จําเป�นต#องได#รับการสนับสนุนและความ
ร�วมมือจากทุกหน�วยงานในกองทัพอากาศดังน้ัน เพื่อให#เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. สร#างความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ ทั้ งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ รวมท้ังกับ  
ทอ.มิตรประเทศ 
 ๒. สร#างความเช่ือมโยงระหว�างแผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศ กับยุทธศาสตร�กองทัพอากาศ 
นโยบายการศึกษาของ ทอ. และนโยบายผู#บัญชาการทหารอากาศ ท่ีเก่ียวข#องกับการศึกษา 
 ๓. ดําเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ�ให#หน�วยงานต�างๆ ในกองทัพอากาศมีความเข#าใจในแผนพัฒนา
การศึกษาของกองทัพอากาศ  
 ๔. ให#หน�วยงานที่รับผิดชอบในแต�ละด#านทําแผนงาน โครงการ รองรับการดําเนินงาน ให#บรรลุ
วัตถุประสงค�ตามตัวช้ีวัด 
 ๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให#มีความรู# ความสามารถในการปฏิบัติงาน สร#างขวัญและกําลังใจ 
และหาแนวทางในการรักษาบุคลากรท่ีทรงคุณค�าไว# 
 ๖. หน�วยต�างๆ ท่ีมีส�วนเก่ียวข#องให#การสนับสนุน เพื่อให#การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค� 

ความสําเร็จของการนําแผนสู�การปฏิบัติ  
 ให#หน�วยรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ� ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ๑. กําหนดความชัดเจนในวัตถุประสงค�และเป3าหมายของแผน 
 ๒. กําหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงการและกิจกรรม ให#มีความชัดเจน 
 ๓. มีระบบการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลภายในองค�กร และมีการสร#างแรงจูงใจให#ผู#ปฏิบัติ
ในเชิงสร#างสรรค� 
 ๔. สร#างการทํางานเป�นทีมและสร#างความร�วมมือของบุคลากรทุกคนในหน�วยงาน 
 ๕. ให#การสนับสนุนและสร#างความสัมพันธ�ในการทํางานร�วมกันในทุกระดับ  
 
บทบาทและหน.าที่ 
 ๑. ผู#บริหารการศึกษาของ ทอ. และผู#เก่ียวข#อง มีหน#าที่กํากับนโยบายและบริหารแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการศึกษาของ ทอ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ให#บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายด#านการศึกษาของ ทอ. 
 ๒. หน.หน�วยปฏิบัติ ได#แก� กพ.ทอ., ยก.ทอ., อย., พอ., ยศ.ทอ., รร.นนก., สายวิทยาการ และ  
นขต.ทอ.ท่ีระบุไว#ในกลยุทธ� มีหน#าท่ีรับแผนไปปฏิบัติในส�วนท่ีเก่ียวข#อง และที่ได#รับมอบหมายหรือให#ความร�วมมือ 
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๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 ๓. หน�วยรับผิดชอบได#แก�หน�วยท่ีถูกระบุไว#ในกลยุทธ� / กิจกรรมให#เป�นหน�วยเจ#าภาพจัดทําโครงการ
กิจกรรม 
 ๔. หน�วยสนับสนุน ได#แก�หน�วยเก่ียวข#องกับโครงการกิจกรรม หรือหน�วยที่ได#รับการร#องขอ 
รับการสนับสนุนเพื่อให#การทํางานบรรลุผลสําเร็จ 

การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศไปสู�การปฏิบัติ มีแนวทางดังต�อไปนี้ 
 ๑. มีการกําหนดตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติให#เป�นไปตามแผนงานโครงการ 
 ๒. ติดตามความก#าวหน#า ในแต�ละแผนงาน โครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๓. สนับสนุนให#ทุกส�วนราชการในกองทัพอากาศมีส�วนร�วมในการพัฒนางานของตนเอง 
 ๔. รับฟaงความคิดเห็นของทุกส�วนราชการในกองทัพอากาศเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนงานโครงการต�างๆ 
ให#สอดคล#องกับความต#องการของหน�วยงาน และบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว# 
 ๕. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุง แผนงาน โครงการต�างๆ ให#มีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน 
 
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒

ยุทธศาสตร�ที่ ๓



ส�วนท่ี ๖ 
เอกสารอ.างอิง 

นิยามศัพท� 
 ๑.  การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู#เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ 
ถ�ายทอดความรู# การฝUก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร#างสรรค�จรรโลงความก#าวหน#าทางวิชาการ 
การสร#างองค�ความรู#อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล#อม สังคมการเรียนรู# และปaจจัยเก้ือหนุนให#บุคคลเรียนรู#อย�าง 
ต�อเน่ืองตลอดชีวิต 
 ๒.  หลักสูตร (Curriculum) ประมวลความรู#และประสบการณ�ที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาผู#เรียน ให#มีความรู#ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ กําหนดไว#ในมาตรฐานการเรียนรู# หลักสูตรจึงเป�นเสมือน แผนที่กําหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาผู#เรียนไปสู�มาตรฐาน การเรียนรู#ซึ่งเป�นเป3าหมาย และมีการวัดและประเมินผล การเรียนรู#เพื่อให#ทราบ
ความก#าวหน#าของผู#เรียนในการพัฒนา ไปสู�มาตรฐานท่ีกําหนด หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Basic education) 
 ๓.  การฝUกอบรม (training) หมายถึง กระบวนการในอันที่จะทําให#ผู#เข#ารับการฝUกอบรมเกิดความรู# ความเข#าใจ  
ความชํานาญ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง อันจะเป�นผลทําให#เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค�ของการ
ฝUกอบรม  
 ๔.  วิสัยทัศน� (Vision) คําอธิบายเก่ียวกับความคาดหวังของหน�วยงานหรือ สถานศึกษา เพื่อเป�นทิศทางในการ
วางแผนจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการดําเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพผู#เรียน 
ที่สามารถนําไปสู�การปฏิบัติได# ตามเวลาท่ีกําหนด 
 ๕.  พันธกิจ (Mission) ภารกิจความรับผิดชอบในการดําเนินงานจัดการศึกษาของ หน�วยงานหรือสถานศึกษา 
เพื่อให#เกิดผลตามท่ีมุ�งหวังไว# ในวิสัยทัศน� 
 ๖. “งาน” (Job) หมายถึง หน�วยการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรในตําแหน�งหน่ึงตําแหน�งใดคือครอบอยู�ในสายการ
ปฏิบัติงาน เป�นส่ิงกําหนดไว#อย�างเป�นทางการและเป�นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปในองค�การ งานแต�ละตําแหน�ง จะ
ประกอบไปด#วย “หน#าที่” ต้ังแต�หน่ึงหน#าท่ีขึ้นไป 
 ๗. “หน#าท่ี” (Duty) หมายถึง ส่ิงท่ีผู#ครอบครองงานจะต#องรับผิดชอบปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให#เกิดผล
งานซึ่งตรงกับ ตําแหน�งงาน ของตน ท้ังน้ี ในหน#าท่ีแต�ละหน#าที่จะประกอบไปด#วย "ภารกิจ" หลาย ๆ ภารกิจ
ด#วยกัน 
 ๘. “ภารกิจ” (Task) หมายถึง หน�วยการปฏิบัติที่สําคัญท่ีสุดที่จะก�อให#เกิดผลงาน และเป�นส�วนของการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข#อง โดยตรงกับใช#วิธีการ เทคนิค หรือระเบียบต�าง ๆ ดังน้ัน การปฏิบัติตามภารกิจน้ันจึงจะต#อง
ใช#ความรู# ความชํานาญ และความสามารถด#วย โดยการปฏิบัติงานตามภารกิจน้ัน จะประกอบไปด#วย รายละเอียด
ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต�หน่ึงอย�างข้ึนไป ดังแผนภูมิต�อไปน้ี 
 ๙. แหล�งการเรียนรู# (Learning resource) สถานที่หรือแหล�งข#อมูลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
 ๑๐. หลักสูตรข้ันต#น (initial course)  หมายถึง ประมวลความรู#และประสบการณ�ท่ีสายวิทยาการ/สถาบันการศึกษา
สังกัด ทอ./นขต.ทอ.จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนากําลังพลในแต�ละสายวิทยาการ ให#มีความรู#ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามที่แต�ละสายวิทยาการกําหนดไว#ในมาตรฐานการเรียนรู#เพื่อให#ผู#เรียนมีความรู#เบื้องต#น พร#อมสําหรับ
การปฏิบัติงานในสายวิทยาการ  
 ๑๑. หลักสูตรพัฒนากําลังพล (upgrade course) หมายถึง ประมวลความรู#และประสบการณ�ท่ีสายวิทยาการ/
สถาบันการศึกษาสังกัด ทอ./นขต.ทอ.จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนากําลังพลในแต�ละสายวิทยาการ ให#มีความรู#ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีแต�ละสายวิทยาการกําหนดไว#ในมาตรฐานการเรียนรู#ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาให#ผู#เรียน
มีความรู# ความชํานาญเพิ่มมากข้ึน 
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 ๑๒. หลักสูตรทบทวนความรู#  (refresher course) หมายถึง ประมวลความรู#และประสบการณ�ที่สายวิทยาการ/
สถาบันการศึกษาสังกัด ทอ./นขต.ทอ.จัดทําข้ึนเพื่อทบทวนความรู#ให#กําลังพลในสายวิทยาการของตน มีความรู#
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่แต�ละสายวิทยาการกําหนดไว#ในมาตรฐานการเรียนรู#ของหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาให#ผู#เรียนมีความรู#ความสามารถเท�าทันการเปล่ียนแปลงในสาขาวิทยการของตน เพื่อรองรับยุทธศาสตร� การ
พัฒนางานเฉพาะ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอากาศยานและหลักนิยม ทอ.ในการเตรียมความพร#อมและใช#
กําลังทางอากาศให#ผู#เรียนมีความรู#ทันสมัยสอดรับการความเปล่ียนแปลง 
 ๑๓. โครงการศึกษา ทอ.หมายถึง โครงการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรให#แก� นขต.ทอ.หรือสายวิทยาการต�าง ๆ  
ทั้งในประเทศและต�างประเทศเพื่อการพัฒนากําลังพลให#มีขีดความสามารถสูงข้ึนท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว 
 ๑๔. การวิเคราะห� (Analysis) หมายถึง การตรวจสอบข#อเท็จจริงและข#อมูล เพื่อใช#เป�นพื้นฐานในการตัดสินใจอย�
างมีประสิทธิผลการวิเคราะห�ต#องอาศัยการหาความสัมพันธ�ระหว�างเหตุและผลการวิเคราะห� ระดับองค�กรนํามาซึ่ง
แนวทางการจัดการกระบวนการ เพื่อการบรรลุผลลัพธ�ท่ีสําคัญและวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ขององค�กร   
 ๑๕. การวัดผล (Measurement) หมายถึง การกําหนดค�าเชิงปริมาณ (Quantitative Description) เป�นตัวเลข 
 ๑๖. การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตัดสินค�า (Value Judgement) ผลการวัด เป�นเชิงปริมาณ 
 ๑๗. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีทําให#เกิดประสิทธิผลโดยมีผลลัพธ�ของ
การปฏิบัติตามแผนดําเนินการท่ีส้ินเปลืองทรัพยากรน#อยท่ีสุด หรือด#วยวิธีการท่ีประหยัดที่สุด 
 ๑๘. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ�ของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค� 
ที่กําหนดไว# 
 ๑๙. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต�อวัตถุประสงค�เชิงกล
ยุทธ� ทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังรายละเอียดของทรัพยากรท่ีต#องใช# และช�วงเวลาท่ีต#องทําให#สําเร็จ เมื่อมีการ
กําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�และเป3าประสงค�อย�างชัดเจนแล#ว การจัดทําแผนปฏิบัติงานถือว�าเป�นข้ันตอน 
ที่สําคัญอย�างย่ิงในการวางแผน เพื่อให#มีความเข#าใจและนําไปปฏิบัติทั่วท้ังองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ การนําแผนปฏิบัติ
งานไปดําเนินงานครอบคลุมถึงการสร#างตัวช้ีวัดให#สอดคล#องกันระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ ในการนําแผนไปปฏิบัติน้ัน 
อาจจําเป�นต#องให#การฝUกอบรมเฉพาะทางแก�บุคลากร หรืออาจจําเป�นต#องมีการสรรหาบุคลากรใหม�ด#วย  
 ๒๐. แผนปฏิบัติการประจําป4 (Annual Action Plan) หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน
หน่ึงป4 เป�นแผนที่ถ�ายทอดแผนกลยุทธ�ลงสู�ภาคปฏิบัติ เพื่อให#เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ�ประกอบด#วย 
โครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะต#องดําเนินการในป4น้ันๆ เพื่อให#บรรลุเป3าหมายตามแผนกลยุทธ� ตัวบ�งช้ี
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เป3าหมายของตัวบ�งช้ีเหล�าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู#รับผิดชอบหลักหรือหัวหน#า
โครงการ งบประมาณในการดําเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต#องใช#ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 ๒๑. ผลการดําเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธ�ท่ีได#จากกระบวนการซ่ึงสามารถประเมินผลและ
เปรียบเทียบกับเป3าประสงค� มาตรฐาน ผลลัพธ�ที่ผ�านมา และองค�กรอ่ืน ๆ ได#ผลการดําเนินงานอาจแสดงทั้งนโยบายด#าน
การเงินและด#านอ่ืน ๆ 
 ๒๒.  องค�กร (Organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึงเป�นส�วนประกอบของหน�วยงานใหม�ท่ีทําหน#าที่ 
สัมพันธ�กันหรือข้ึนต�อกัน เช�น คณะรัฐมนตรีเป�นองค�กรบริหารของรัฐ สภาผู#แทนราษฎรเป�นองค�กรของรัฐสภา 
ในบางกรณี “องค�กร” หมายรวมถึง “องค�การ” ด#วย  
 ๒๓. องค��การ (Organization) หมายถึง ศูนย�รวมกลุ�มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบข้ึนเป�นหน�วยงานเดียวกัน 
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค�กําหนดไว#ในกฎหมาย หรือในเอกสารจัดต้ังซึ่งอาจเป�นหน�วยงานของรัฐ  เช�น 
“บริษัทจํากัด” “สมาคม” หรือหน�วยงานระหว�างประเทศ เช�น “องค�การสหประชาชาติ”  
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ข.อบังคับคุรุสภา ว�าด.วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  โดยท่ีเป�นการสมควรยกเลิกข#อบังคับคุรุสภา ว�าด#วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) (๑๑) (จ) และมาตรา ๕๐ แห�งพระราชบัญญัติ สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภา 
จึงออกข#อบังคับคุรุสภา ว�าด#วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังต�อไปน้ี  
  ข#อ ๑ ข#อบังคับน้ีเรียกว�า “ข#อบังคับคุรุสภา ว�าด#วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖” 
  ข#อ ๒ ข#อบังคับน้ีให#ใช#บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต#นไป  
  ข#อ ๓ ให#ยกเลิกข#อบังคับคุรุสภา ว�าด#วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข#อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ#างอิงข#อบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแล#วตามวรรคหน่ึง รวมท้ังระเบียบ หรือประกาศใด 
ที่ออกภายใต#ข#อบังคับดังกล�าว ให#ถือว�าอ#างอิงข#อบังคับคุรุสภา ว�าด#วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข#อบังคับ
คุรุสภา ว�าด#วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ แล#วแต�กรณี  
  ข#อ ๔ ในข#อบังคับน้ี “วิชาชีพ” หมายความว�า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน#าท่ีหลักทางด#านการเรียนการ
สอน และการส�งเสริมการเรียนรู#ของผู#เรียนด#วยวิธีการต�าง ๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว�าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหาร การศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให#บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ือง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหน�วยงานการศึกษาต�าง ๆ  
  “ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว�า ครู ผู#บริหารสถานศึกษา ผู#บริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได#รับใบอนุญาตเป�นผู#ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  
  “ครู” หมายความว�า บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางด#านการเรียนการสอนและการส�งเสริม การเรียนรู#
ของผู#เรียนด#วยวิธีการต�าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ ตํ่ากว�าปริญญา ท้ังของรัฐและ
เอกชน  
  “ผู#บริหารสถานศึกษา” หมายความว�า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน�งผู#บริหารสถานศึกษา ภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ี ตํ่ากว�าปริญญา ทั้งของรัฐ
และเอกชน  
  “ผู#บริหารการศึกษา” หมายความว�า บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน�งผู#บริหารนอกสถานศึกษา ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  
  “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว�า บุคคลซึ่งทําหน#าที่สนับสนุนการศึกษา ให#บริการ หรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา ในหน�วยงาน
การศึกษาต�าง ๆ ซึ่งหน�วยงานการศึกษากําหนดตําแหน�งให#ต#องมีคุณวุฒิทางการศึกษา  
  “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว�า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดข้ึนเป�นแบบแผน ในการประพฤติ
ตน ซึ่งผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต#องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส�งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของ 
ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให#เป�นที่เช่ือถือศรัทธาแก�ผู#รับบริการและสังคม อันจะนํามา ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรี
แห�งวิชาชีพ  
  ข#อ ๕ ให#ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข#อบังคับน้ี และให#มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําส่ังเพื่อปฏิบัติตามข#อบังคับน้ี รวมทั้งให#มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปaญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่
กําหนดไว#ในข#อบังคับ  
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  ข#อ ๖ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  หมวด ๑ จรรยาบรรณต�อตนเอง   
  ข#อ ๗ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด#านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน� ให#ทันต�อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู�เสมอ  
  หมวด ๒ จรรยาบรรณต�อวิชาชีพ   
  ข#อ ๘ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย�สุจริต รับผิดชอบต�อวิชาชีพ และเป�นสมาชิก
ที่ดีขององค�กรวิชาชีพ   
  หมวด ๓ จรรยาบรรณต�อผู#รับบริการ   
  ข#อ ๙ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องรักเมตตา เอาใจใส� ช�วยเหลือ ส�งเสริมให#กําลังใจแก�ศิษย� และ
ผู#รับบริการ ตามบทบาทหน#าท่ีโดยเสมอหน#า  
  ข# อ  ๑๐ ผู#ป ระกอบวิชา ชีพทางการศึ กษา  ต# องส� ง เสริ ม ให# เ กิดการ เรี ยน รู#  ทักษะ และนิ สัย 
ที่ถูกต#องดีงามแก�ศิษย� และผู#รับบริการ ตามบทบาทหน#าที่อย�างเต็มความสามารถ ด#วยความบริสุทธ์ิใจ  
  ข#อ ๑๑ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
  ข#อ ๑๒ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต#องไม�กระทําตนเป�นปฏิปaกษ�ต�อความเจริญทางกาย สติปaญญา 
จิตใจ อารมณ� และสังคมของศิษย� และผู#รับบริการ  
  ข# อ  ๑๓  ผู# ป ระกอบ วิชา ชีพทางการ ศึกษา  ต# อง ให# บ ริ ก ารด# วยความจริ ง ใ จและ เสมอภาค  
โดยไม�เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน�จากการใช#ตําแหน�งหน#าที่โดยมิชอบ  
  หมวด ๔ จรรยาบรรณต�อผู#ร�วมประกอบวิชาชีพ   
  ข#อ ๑๔ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย�างสร#างสรรค� โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร#างความสามัคคีในหมู�คณะ หมวด ๕ จรรยาบรรณต�อสังคม   
  ข#อ ๑๕ ผู#ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป�นผู#นําในการอนุรักษ� และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปaญญา ส่ิงแวดล#อม รักษาผลประโยชน� ของส�วนรวม และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค�กร (Total Quality Management) 

แนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค�กร  คํานึงถึงความยืดหยุ�นในการดําเนินการที่สอดคล#องและ
ต�อเน่ืองกันขององค�กร ท้ัง ๗ หมวดดําเนินการ ได#แก�  

• หมวด ๑ การนําองค�กร : ท่ีมุ�งเน#นไปถึงความเข#าใจของผู#นําองค�กรที่มุ�งสู�การเป�นเลิศในการบริหารจัดการ
องค�กร ซ่ึงต#องเข#าใจวิสัยทัศน�และค�านิยมขององค�กร รวมทั้งการส่ือสารความเข#าใจให#มีการร�วมมือของทุกคนใน
องค�กร รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม  

• หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ� : หมายถึง การจัดทํากลยุทธ�เพื่อการขับเคล่ือนองค�กรและกําหนด
วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน ตลอดจนการถ�ายทอดกลยุทธ�น้ันไปสู�ภาคปฏิบัติได#อย�างสอดคล#อง  

• หมวด ๓ การมุ�งเน#นผู#รับบริการ : องค�กรต#องมีความเข#าใจเก่ียวกับผู#รับบริการและความต#องการของ
ผู#รับบริการอย�างถ�องแท# ตอบสนองได#อย�างพึงพอใจ และมีความสัมพันธ�ท่ีดี  
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• หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู# : เป�นกระบวนการวัดผลการดําเนินงานและทบทวน
การดําเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศ ความพร#อมใช#และเพียงพอในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช#ในองค�กร  

• หมวด ๕ การมุ�งเน#นบุคลากร : บุคลากร ถือเป�นทรัพยากรสําคัญที่องค�กรต#องรักษาและเพิ่มคุณค�า  
การพัฒนาบุคลากร จึงเป�นหน#าท่ีสําคัญที่องค�กต#องมุ�งสร#างความผูกพันซ่ึงกันและกัน  

• หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ : คือความเข#าใจในการจัดการและออกแบบระบบงานเพื่อให#เกิดความ
คล�องตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ ตลอดจนต#องมีทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย�าง
ต�อเน่ืองเพื่อให#ยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององค�กร อย�างย่ังยืน  

• หมวด ๗ ผลลัพธ� : คือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการทุกด#านตามแผนที่ได#วางเอาไว#  

 
 


