
การประชุมทางวิชาการ 
การจัดท าและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.

ประจ าปี 64

ตั้งแต่ 27 - 29 ม.ค.64 ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.



น.อ.ขวัญชาติ  ชวนสนิท
ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.



 ภาพรวม โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี

 การด าเนินการ โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 64

 การจัดท า โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 65

หัวข้อการชี้แจง



โครงการศึกษาของ ทอ.

ประจ าปี



สภาการศึกษา ทอ.

คณอก.โครงการศกึษาของ ทอ.

โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี

คณะเจ้าหน้าทีจั่ดท า
โครงการศกึษาของ ทอ.

เสธ.ทอ. /ประธานฯ

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) /ประธานฯ

ผอ.สปพ.กพ.ทอ. /ประธานฯ

ผบ.ทอ.



ข้อบังคับและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ “การศึกษา”

๑.  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือ
บอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ 

๒.  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗
กห.

๑.  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
และฉบับแก้ไขเพิม่เติม

๒.  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ทอ.

โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี



การศึกษา หมายความว่า การเล่าเรียน การฝึกอบรม รวมทั้งการดูงาน หรือ
การฝึกที่เป็นส่วนหนึ่ง หรือต่อต่อเนื่องกับหลักสตูรการศึกษา และการท าวิทยานิพนธ์

การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการ การฟังบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา หรือที่เรียกชื่ออื่น 
โดยมีโครงการหรือหลกัสตูร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ก าลังพล หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒.  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓ 

โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี



โครงการศึกษาของ ทอ.

ประจ าปี 64



งบประมาณ
สปช.ทอ.จัดสรร

(บาท)
งบคาบเกี่ยว 

(บาท)
งบประมาณคงเหลือ

(บาท)

ภายในประเทศ 105,293,320 2,638,089 102,655,231

ต่างประเทศ 66,702,800 31,851,106 34,851,694

งบอุดหนุน 53,800,000 36,152,882 17,647,118

งบประมาณด้านการศึกษาปี 64



ปี พ.ศ. ภายในประเทศ
(บาท)

ต่างประเทศ 
(บาท)

เพิ่มเติม 
(บาท)

ปี 2559 96,457,558 89,380,509 12,135,625

ปี 2560 103,028,747 88,907,931 30,467,337

ปี 2561 105,506,049 100,277,479 4,500,000

ปี 2562 123,431,346 117,624,590 4,500,000

ปี 2563 121,071,900 117,342,200 4,500,000

ปี 2564 105,293,320 66,702,800 รอจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นโครงการศึกษาของ ทอ.

ลดลง
13 %

ลดลง
43 %



ความต้องการโครงการศึกษาภายในประเทศ

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

152.1 151.6
143.8

145.7
153.1 162.5

96.4
103 105.5

123.4 121.0

105.3

ความต้องการโครงการศึกษาภายในประเทศ

ความต้องการหลักสูตร/โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)



ความต้องการโครงการศึกษาในต่างประเทศ

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

187.5

168.7
155.5 149.3 153.9

196.8

89.4 88.9
100.3

117.6 117.3

66.7

ความต้องการโครงการศึกษาต่างประเทศ

ความต้องการหลักสูตร/โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)



โครงการ
จ านวน
หลักสูตร

จ านวนทุน
จ านวนเงิน 

(บาท)

จริง 334 13,873 108,365,391

ส ารอง 513 26,959 52,776,696

โครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจ าปี 64



โครงการ
จ านวน
หลักสูตร

จ านวนทุน
จ านวนเงิน 

(บาท)

จริง 155 436 65,152,436

ส ารอง 146 1,125 128,881,778

โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ประจ าปี 64



โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.
ประจ าปี 64 เพิ่มเติม 

(รหัส 3XX)



โครงการศึกษาในต่างประเทศของ ทอ.ปี 64 

รมว.กห.

สนผ.กห.

บก.ทท.

ทอ.

กง.กห.
(ตรวจสอบรายละเอียด)

ตรวจสอบ ประสานหน่วย
สรุปน าเรียนขออนุมัติ

อนุมัติโครงการต่างประเทศ 
(ประมาณ ธ.ค.63)



ปัญหาข้อขัดข้อง 
การจัดท าโครงการศึกษาฯ ประจ าปี 64



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๑. งบประมาณที่ใช้พิจารณาเป็นโครงการศึกษา ภายในประเทศฯ
ลดลงจากปีงบประมาณ ๖๓ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ส่งผลให้
การพิจารณาหลักสูตรหลักของสายวิทยาการ (ขั้นต้น ขั้นกลาง และ
ขั้นสูง) ไม่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาก าลังพลของสายวิทยาการ



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๒.  งบประมาณที่ใช้พิจารณาเป็นโครงการศึกษา ต่างประเทศฯ 
ลดลงจากปีงบประมาณ ๖๓ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๓ กอปรกับมติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร 
ใหทุ้กส่วนราชการลด/งดการเดินทางไปประชุม ดูงาน เยี่ยมชมกิจการ 
ณ ต่างประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาหลักสูตรได้ตามแนว
ทางการพัฒนาก าลังพลของสายวิทยาการ 



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๓.  หน่วย/สายวิทยาการ เสนอขอบรรจุหลักสูตร/โครงการ 
ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา หรือฝึกอบรม เช่น โครงการแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน นบ./จนท.), การประชุม สัมมนา 
และการดูงาน (การประชุม In - CountryReview ตามโครงการจัดหา 
บ.ต่าง ๆ) เป็นต้น ไว้ในโครงการศึกษาฯ ซึ่งเป็นการเสนอขอใช้
งบประมาณผิดประเภท และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการศึกษาฯ



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๔.  การวางแผนด้านการศึกษา ฝึกอบรม เป็นแผนระยะสั้น (๑ ปี) 
ท าใหพ้ัฒนาก าลังพลไม่ครบถ้วนและไม่มีความต่อเนื่อง

๕.  หน่วยน า รปป., งานประจ า และการฝึกงานในหน้าท่ี (OJT) 
มาจัดท าเป็น หลักสูตร/โครงการ 

๖.  หน่วยไม่บูรณาการการจัดท าโครงการศึกษาฯ เช่น หลักสูตร/
โครงการ ที่มีลักษณะเหมือนกัน ถูกเสนอมาจากหลายหน่วย ได้แก่ 
งานพัฒนาระบบราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานด้าน
กฎหมาย งานด้านความสมควรเดินอากาศ เป็นต้น 



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๗.  หลักสูตร/โครงการ และการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
- การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกัน เช่น ชื่อหลักสูตร หลักการเหตุผล 

การปฏิบัติ ผลที่ได้รับ การคิดค่าใช้จ่าย กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมหรือ
การศึกษา

- การคิดค่าใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามที่คู่มือการจัดท า
โครงการศึกษาฯ ก าหนด



ปัญหาข้อขัดข้องการด าเนินการ

๘.  หลักสูตรหลักของสายวิทยาการ (ศ ๑๑๑) บางส่วนไม่ทันสมัย 
เนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ ทอ.
ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนด ซึ่งจะต้องได้รับ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๓ ปี โดยหน่วยให้เหตุผลยืนยันว่ายังมี
ความทันสมัยอยู่ 



ผบ.ทอ.อนุมัติแนวทางแก้ไข

๑. ให้ กพ.ทอ., สปช.ทอ.และ กง.ทอ.พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ระหว่างปี ๖๔ เพิ่มเติม ใหโ้ครงการศึกษาฯ ส ารอง (แบ่งตามประเภท
งบประมาณเป็น ในประเทศ, ต่างประเทศ และเงินอุดหนุนการศึกษา) 
โดยผ่านการพิจารณาของสภาการศึกษา ทอ.



ผบ.ทอ.อนุมัติแนวทางแก้ไข

๒. หน.สายวิทยาการ
๒.๑  พิจารณาการเสนอความต้องการงบประมาณของ

หลักสูตร/โครงการที่ไม่เก่ียวข้อง กับด้านการฝึกและศึกษา เช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน นบ./จนท.) 
หรือโครงการ ประชุม สัมมนา และดูงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษา (การประชุม In - Country Review ตามโครงการ 
บ.ต่าง ๆ) เป็นต้น โดยใช้งบประมาณในส่วนอื่นแทนการขอใช้
งบประมาณของโครงการศึกษาฯ



ผบ.ทอ.อนุมัติแนวทางแก้ไข

๒.  หน.สายวิทยาการ (ต่อ)
๒.๒  การบรรจหุลักสูตร/โครงการไวใ้นโครงการศกึษาฯ 

ไม่ว่าในรูปแบบกรมฝ่ายอ านวยการ หรือหน่วย หน.สายวิทยาการ 
หรือในคณะกรรมการต่าง ๆ ขอให้เสนอสภาการศึกษาของ ทอ.
(ผ่าน กพ.ทอ.) เพื่อน าเข้าประชุมพิจารณาจดัท ากรอบและวางแผน
การบริหารด้านการศึกษาของ ทอ.ในภาพรวม



ผบ.ทอ.อนุมัติแนวทางแก้ไข

๓.  หน่วยที่เสนอขอหลักสูตร/โครงการ
๓.๑  จัดท าแผนการด าเนินการหลักสูตร/โครงการ ตามที่ได้รับ

อนุมัติบรรจุไว้ในโครงการศึกษาฯ ให้สามารถด าเนินการได้ และ
รายงานผลการด าเนินการพร้อมสถานภาพงบประมาณคงเหลือจาก
การด าเนินการทุกสิ้นไตรมาส หรือตามที่ กพ.ทอ.ร้องขอ ส าหรับ
หลักสูตร/โครงการใดที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 
ใหร้ายงานประธานกรรมการสภาการศึกษา ทอ.(ผ่าน กพ.ทอ.) 
เพื่อพิจารณาระงับการด าเนินการในโอกาสแรกที่กระท าได้



ผบ.ทอ.อนุมัติแนวทางแก้ไข

๓.  หน่วยที่เสนอขอหลักสูตร/โครงการ (ต่อ)
๓.๒  จัดท าแผนพัฒนาโครงการศึกษาเป็นแผนระยะ ๓ ปี
๓.๓  การฝึกอบรมที่เป็น รปป.ให้เร่งสร้างหรือก าหนด รปป.

ใหเ้ป็นมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับไปสู่
การด าเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณของโครงการศึกษาฯ 

๓.๔  ใช้คู่มือการจัดท าโครงการศึกษาของ ทอ.เป็นกรอบส าหรับ
การจัดท าโครงการศึกษาฯ ในปีต่อไป



โครงการศึกษาของ ทอ.

ประจ าปี 65



สภาการศึกษา ทอ. 
(นโยบายสภาการศึกษา ทอ.)

คณอก.โครงการศึกษาฯ คณอก.ประกันคุณภาพฯ คณอก.พิจารณากลั่นกรองฯ

รร.ทหาร PME รร.สายวิทยาการ
นขต.ทอ.

กรม ฝอ.

ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี
นโยบาย ผบ.ทอ.

PMQA 4.0



นโยบายสภาการศึกษา ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฝึกและศึกษาของ ทอ.ในทุกมิติ

ทั้งในเรื่อง โครงสร้าง, กระบวนการจัดการศึกษา, หลักสูตร, กฎ, ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา และระบบบริหารงาน

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมหลัก ทอ.ผ่านกระบวนการ

ทางการศึกษา

๒. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ ทอ.เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการด้านการศึกษา

อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ทอ.



นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)

๓. ขยายฐานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาของ ทอ. โดยการยกระดับ

การศึกษาให้มีความสามารถ ในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์/ การป้องกันประเทศ บนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง ในการเสริมสร้างศักยภาพของ ทอ.ให้ทันสมัยตอบสนองยุทธศาสตร์ ทอ. 

๔. การปรับปรุงรูปแบบการฝึกและศึกษาของ ทอ. ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

ในสภาวะ วิกฤติโดยมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกและศึกษา

ของ ทอ.เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ ความสามารถตามแนวทางการรับ

ราชการอย่างยั่งยืน



๕. เสริมสร้างการฝึกและศึกษาของ ทอ.ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล 

โดยให้ความส าคญั กับการใช้ภาษาต่างประเทศ ในสถาบนัการศกึษาของ ทอ.

ทุกระดับ และหลักสูตรตามแนวทาง การรับราชการทหารรวมทั้งบูรณาการ

ความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาทั้ง ใน และต่างประเทศ

ให้มากยิ่งขึ้น

๖. การแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของหลักสูตรการฝึกและศึกษาของ ทอ.ในแต่ละ

ระดับ ให้ด ารงความต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการผลิตก าลังพลของทอ.

และใช้ก าลังทหารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)



๗. ก าหนดแนวทางการพฒันาการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ

ของ น.ประทวน ให้มีความต่อเนื่องสอดคลอ้งกับการครองยศ

นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)



ขั้นตอนการจัดท าโครงการศึกษา ปี 65

สปช.ทอ.

กพ.ทอ.

หน.สายวิทยาการ

นขต.ทอ.

คณอก.โครงการศึกษา ฯ /
สภาการศึกษา ทอ.

กพ.ทอ.แจ้งหน่วย - เสนอความต้องการ (ก.พ.64) 

- รวบรวม, กลั่นกรอง, 
จัดเรียงล าดับ (มี.ค.64)

- ตรวจสอบ ประสานหน่วย
แก้ไข จัดท าข้อมูล (มี.ค.-เม.ย.64)

ผบ.ทอ. - จัดสรรวงเงิน (พ.ค.64) 

- น าเข้าพิจารณากลั่นกรอง
ใน คณะ จนท.จัดท าโครงการฯ
(เม.ย.-พ.ค.64) 

- พิจารณา (มิ.ย.64) 

- อนุมัติ (ก.ค.64) 



ขั้นตอนการจัดท าโครงการศึกษา ปี 65 (ต่อ)

รมว.กห.

สนผ.กห.

บก.ทท.

ทอ.

กง.กห.
(ตรวจสอบรายละเอียด)

กพ.ทหาร

ตรวจสอบ ประสานหน่วย
สรุปน าเรียนขออนุมัติ
(ก.ย. - ต.ค.64)

อนุมัติโครงการต่างประเทศ 
(ประมาณ  พ.ย. - ธ.ค.64)

- น าเรียน (ก.ค.64) 



1. นขต.ทอ.แจ้งความต้องการฯ ตามแนวทาง เสนอความ
ต้องการส่งให้ หน.สายวิทยาการ ภายใน  26 ก.พ.64

2. หน.สายวิทยาการ พิจารณากลั่นกรอง แล้วรวบรวม
และจัดเรียงล าดับความส าคัญ และส่งใบแบบเสนอความต้องการ 
ให้ กพ.ทอ. ภายใน  19 มี.ค.64

โครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 65

จะแจ้งก าหนดการด าเนินงานต่อไป (ในเว็บไซต์ กพ.ทอ.) 15



เกณฑ์การพิจารณา
การจัดล าดับ หลักสูตร/โครงการ



เกณฑ์การจัดล าดับ ในประเทศ 

๑. หลักสูตร/โครงการ ที่ต้องบรรจุไว้ในโครงการศึกษาฯ
๑.๑ หลักสูตร PME
๑.๒ หลักสูตรหลักของสายวิทยาการ (Initial Course, Upgrade Course และ 

Refresher Course) 

๒. หลักสูตร/โครงการ ตอบสนองกับ 
- นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
- นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี ๖๔
- ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (กลุ่มที่ปฏิบัติงานใน Domain Cyber & Space)
- มีความจ าเป็นต่อการเตรียมหรือพัฒนาก าลังพลในภาพรวมสายวิทยาการ

รวมถึงการแก้ปัญหาของฝ่ายอ านวยการ/เสนาธกิาร



เกณฑ์การจัดล าดับ ในประเทศ (ต่อ)

๓. หลักสูตร/โครงการ การพัฒนาเฉพาะกลุ่ม 
- เพ่ือเพิ่มสมรรถภาพและความรู้ความสามารถของก าลังพลเป็นกลุ่มเฉพาะ โดยเน้นใน

ด้านยุทธการ ด้านก าลังรบ ด้านการส่งก าลังบ ารุง และด้านการศึกษา 

๔. หลักสูตร/โครงการ ที่มีความส าคัญในการพัฒนาองค์กร/บุคลากรของ ทอ. 
- การประชุม, สัมมนา และการไปศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นอก ทอ. รวมถึง

การทบทวนการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือ
วางแผนการท างานในอนาคต

๕.  การ Ranking ตามที่หน่วย/สายฯ จัดล าดับ



เกณฑ์การจัดล าดับ ต่างประเทศ 

๑. หลักสูตร/โครงการ ที่ต้องบรรจุไว้ในโครงการศึกษาฯ
- หลักสูตร PME

๒. หลักสูตร/โครงการ ตอบสนองกับ 
- นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔
- นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี ๖๔
- ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (กลุ่มที่ปฏิบัติงานใน Domain Cyber & Space)
- มีความจ าเป็นต่อการเตรียมหรือพัฒนาก าลังพลในภาพรวมสายวิทยาการ

รวมถึงการแก้ปัญหาของ ฝ่ายอ านวยการ/เสนาธิการ
๓.  ต้องระบุประเทศ สถานที่ อย่างชัดเจน (กรณีงานเหมือนกัน แต่ขอมาหลายหน่วย 

ให้บูรณาการเป็นโครงการเดียวกันโดยจัดก าลังพลให้ครบตามหน่วยที่ขอมา)



เกณฑ์การจัดล าดับ ต่างประเทศ (ต่อ)

๔. กรณรีายละเอียดการใช้ งป.ไม่เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด หรือมีความแตกต่างกัน 
จะต้องได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งป. 
รวมทั้งป้องกันไม่ให้น า งป.ไปเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารถ ฯลฯ

๕.  การ Ranking ตามที่หน่วย/สายฯ จัดล าดับ



การค านวณค่าใช้จ่าย 
หลักสูตร/โครงการ 

ตามคู่มือการจัดท าโครงการศึกษาฯ




