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บทที่ ๑
บทนา
กล่าวทั่วไป
การจัดการศึกษาให้แก่กาลังพลของกองทัพ โดยให้ได้ผลผลิต (output) ที่ออกมามีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ เป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์
สามารถจะพัฒนาและต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด สังเกตได้จากประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะให้ความสาคัญต่อ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง แต่ที่จะลืมมิได้ คือ มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทาลาย ดังนั้น การพัฒนาคนจะ
มุ่งเน้นแต่พัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปด้วย
เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
สาหรับการพัฒนาคนนั้น จาเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในด้านต่างๆ ให้สามารถฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเป็นระบบ เป็นบุคลากรที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา
ด้วยความคิดริเริ่ม ที่สาคัญต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องมี
การพัฒนาต่อไปให้ผลผลิตที่ออกมา สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของยุคที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากได้ สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ในครั้งนี้
ได้ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดทาร่างแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา ได้แก่
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, นโยบายด้านการศึกษา
กระทรวงกลาโหม, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, รวมทั้งนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบให้แก่หน่วยในโอกาสต่างๆ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก รวมถึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจาก ครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา
ในสถาบันด้วย จึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกาลังพลที่มีความรู้ความสามารถแก่กองทัพได้ ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานและวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาที่กองทัพบกได้ตั้งไว้
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรรทหารบก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่รัฐบาลกาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ รวมไปถึงนโยบายการฝึกศึกษาของกองทัพบก ตลอดจนแนวนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง โรงเรียนทหารสารบรรณฯ จึงได้กาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ในการดาเนินงานไว้ดังนี้.๑. ปรัชญา
“เพียบพร้อมด้วยปัญญา ศรัทธาคุณธรรม เป็นผู้นาการพัฒนา”
๒. วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกาลังพล
ก้าวทันเทคโนโลยี มุง่ ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยและมีความรู้คู่คุณธรรม ใช้ความรู้ความสามารถตอบสนองภารกิจ
ของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
๓. พันธกิจ
๓.๑ ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
เฉพาะหน้าที่ ตามที่ ทบ. และหน่วยเหนือกาหนด
๓.๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๔ ให้ผู้เรียนเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข
๓.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความเป็นผู้นาและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ ให้ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกาลังพล เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ
๔.๒ เพื่อสามารถนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตามระเบียบ
แบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้งเป็นข้าราชการที่ดี
๔.๔ เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับยุคสมัยและความทันสมัย
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๕. อัตลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสายงานสารบรรณของกองทัพบก”
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (SO) : พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ST) : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (WO) : ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (WO) : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (WT) : ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (WT) : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (SO) : พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกาลังพล
กลยุทธ์ที่ ๑
เครือข่ายทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาตารา สื่อการสอน และงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๓
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ST) : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕
ระบบพัฒนาและรักษาขวัญ
กลยุทธ์ที่ ๖
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
กลยุทธ์ที่ ๗
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (WO) : ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๘
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (WO) : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๙
พัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (WT) : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๑ ฝึกอบรมและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (WT) : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
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แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะตอบสนองการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และการจัดระบบการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการให้การศึกษา
แก่กาลังพลเหล่าทหารสารบรรณและเหล่าอื่นๆ ตามที่ ทบ. มอบหมายให้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษา และให้มีทิศทางการดาเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, นโยบายการศึกษาของ ทบ.
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และภารกิจของกองทัพบกในปัจจุบันรวมทั้งอนาคต
จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ทาให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบริบททางด้านการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามไปด้วย ซึ่งกองทัพ
เป็นสถาบันหลักด้านความมัน่ คงของประเทศ จึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงานตามไปด้วยเช่นกัน
เนื่องจากบทบาทและหน้าทีห่ ลักของกองทัพที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาตินั้น ก็ยังมีบทบาท
และหน้าทีใ่ นการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่ง และจากภารกิจที่กล่าวมาในข้างต้น
ส่งผลให้หน่วยฝึกศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ขีดความสามารถของบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบ ทาให้กองทัพมีกาลังพลที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพ
รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกาลังพลให้เป็นไปตามที่กองทัพต้องการ แต่ด้วยปัจจัยของการเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมโลก สภาพเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. โดย รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ตั้งเป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป
อย่างต่อเนื่องได้
วัตถุประสงค์
รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดทา “แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ในห้วงตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.๑. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งระบบ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถกาหนดเป็นแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, นโยบาย
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และภารกิจของกองทัพบกในปัจจุบันรวมถึงอนาคต
๒. เพื่อพัฒนากาลังพลเหล่าทหารสารบรรณและเหล่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่ รร.สบ.สบ.ทบ. กาหนดขึ้น กล่าวคือ มุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรู้
ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีขีดความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ
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คิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงความมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในศาสนา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
มีจิตสานึก มีส่วนร่วมและปรับตัวเข้ากับสังคมที่ดี มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รู้บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รวมทั้งมีร่างกายแข็งแรง
๓. เพื่อให้สามารถบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนา รร.สบ.
สบ.ทบ. ให้เป็นแหล่งวิทยาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกาลังพลของกองทัพ ภายใต้ทรัพยากร
ที่ได้รับจัดสรร
๔. เพื่อให้ รร.สบ.สบ.ทบ. สามารถพัฒนาและปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านบริหารการศึกษา
ให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์และความแปรเปลี่ยนของสภาวะแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบนโยบายที่นามาพิจารณาในการจัดทาแผนแม่บท
กรอบนโยบายที่นามาพิจารณาในการจัดทาเป็นแผนแม่บทพัฒนาการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้แก่
นโยบาย คาสั่งของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางการศึกษา ดังนี้.๑. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ สาระสาคัญ
ที่นามาพิจารณา ได้แก่
๑.๑ การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต โดยต้องจัด
การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
ง่ายและตลอดเวลา กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนา
ไปตามลาดับขั้น และมีการประเมินผลการศึกษาผู้เรียน โดยประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน ด้วยการสังเกต
ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการทดสอบความรู้ควบคู่กัน
๑.๓ กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๔ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ กาหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และใช้เป็นสื่อในกระบวนการเรียนรู้
๒. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ ก.ค. ๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา
กระทรวงกลาโหม กาหนดให้ส่วนราชการในสังกัด กห. ดาเนินการด้านการศึกษา ดังนี้.๒.๑ ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร วิชาการทหาร และเป็นการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ให้กาลังพลมีความรู้
ความสามารถ ความเป็นผู้นา มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและดารงรักษา ครู อาจารย์ นักวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจน
การส่งเสริมให้กาลังพลได้มีการศึกษาสูงขึ้น
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๒.๓ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค. ๔๔ ตลอดจนการใฝ่หาความเป็นเลิศทางงานวิชาการ การวิจัย
การบริหารงานวิจัยในสถานศึกษา
๓. คาสั่ง ทบ.(ลับ) ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลง ๑๘ ต.ค. ๕๙ เรื่องนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีสาระสาคัญทางประการดังนี้.๓.๑ ระบบการศึกษาของกองทัพบกประกอบด้วย “การฝึกเป็นบุคคล (Individual training)” ตาม
ระบบการฝึกทางทหารสากล และ “การศึกษาเฉพาะทาง (Education)” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ สาหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของ
กองทัพบก จะต้องคานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม แผนพัฒนากองทัพบก ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้แก่
หน่วยในโอกาสต่างๆ
๓.๒ นโยบายด้านบริหารการศึกษา ให้โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเน้นการบริหาร
ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่และใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
จากหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษา โดยทุกหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษามีการเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมเพื่อลด
เวลาศึกษาแบบบรรยายและนาเวลาไปเพิ่มขึ้นไปในการฝึกปฏิบัติและทดสอบเป็นรายบุคคล สาหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยเหล่าสายวิทยาการจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้สอดคล้องกับกองทัพมิตร
ประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมให้กาลังพลโดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกนาย ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับ
กองร้อย ให้สาเร็จการศึกษาในระดับสูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกโดยใช้เวลานอกราชการหรือ
ในเวลาราชการบางส่วน ในกรณีกาลังพลที่ส่งศึกษาหรือลาศึกษาในเวลาราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จะต้องกลับมารับราชการชดใช้ทุนทุกกรณีโดยไม่มีการไปช่วยราชการนอกหน่วยทุกกรณี
๓.๔ นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อชดเชยข้อจากัดด้านงบประมาณและนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานหรือวิชาที่สามารถศึกษาด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้กาลังพลทุกนายมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้มีการศึกษาตลอดเวลา อีกทั้งให้มีการ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนาผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ค้นพบมา
ใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วย
๓.๕ นโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ
พัฒนาหลักสูตร ตาราหลักนิยมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่งเสริม
แผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๑

ให้มีการถกแถลงในการเรียนการสอนในทุกระดับอันจะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์
๓.๖ นโยบายด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่ง
เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
๓.๗ นโยบายด้านผ้เข้ารับการศึกษา ดาเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นาผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มบังคับใช้
สาหรับกาลังพลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓.๘ นโยบายเฉพาะโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ให้พิจารณาเปิดการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ตามลาดับความเร่งด่วน ดังนี้.๓.๘.๑ หลักสูตรการผลิตกาลังพล
๓.๘.๒ หลักสูตรตามแนวทางรับราชการสาหรับกาลังพลกองทัพบก
๓.๘.๓ หลักสูตรที่มีผลโดยตรงต่อความพร้อมรบของหน่วย
๓.๘.๔ หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลทุกระดับ
ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์จาก
การศึกษาในหลักสูตร พัฒนาหลักเกณฑ์การศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้สามารถ
นาไปสู่การกาหนดระดับความเชี่ยวชาญทางทหาร
๔. คาสั่ง สบ.ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐/๕๒ เรื่อง กาหนดอัตราและหน้าที่หน่วยงานในกรมสารบรรณ
ทหารบก ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ กาหนดให้ รร.สบ.สบ.ทบ. มีหน้าที่อานวยการและดาเนินการฝึกศึกษา อบรมกาลังพล
เหล่าทหารสารบรรณ และเหล่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกองทัพบก และปกครองบังคับบัญชา
ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ขอบเขตและข้อจากัด
๑. แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นการกาหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี เป็นแผนการสนับสนุนการศึกษาในภาพรวม ที่จะพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายที่ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ตั้งไว้ งานต่างๆ ที่กาหนดขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.
ยังคงกาหนดงานหลักต่างๆ ไว้เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งเป็นความต้องการที่จะให้สอดรับ
กับองค์ประกอบต่างๆ ของเกณฑ์การตรวจสอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
๒. สาหรับการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสานักงาน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการสนับสนุน
การศึกษา ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจาก
สภาพเดิมนั้น ไม่ได้จัดทาไว้ในโครงการสนับสนุนตามแผนแม่บทนี้
แนวความคิดในการวางแผน
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แผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ห้วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. และให้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งระบบ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน ทั้งนี้ รร.สบ.สบ.ทบ. มีหลักการ
ปฏิบัติสาหรับการพัฒนาศักยภาพของ รร.สบ.สบ.ทบ. ทั้งสิ้น ๗ ด้าน ดังนี้.๑. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการงานด้านการศึกษา มีการกาหนดแผนงานเปิดหลักสูตร
การศึกษาประจาปี และการให้การสนับสนุนการเปิดหลักสูตรการศึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆ มีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาขวัญและกาลังใจ โดยการให้สวัสดิการกาลังพล
รวมถึงจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป
๒. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา มุ่งดาเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กาลังพลได้มีความรู้
โดยสนับสนุนกาลังพลเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ทั้งหน่วยงานใน ทบ. และนอก ทบ. ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์งานด้านการศึกษาเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานให้เกิด
ประโยชน์ กับ รร.สบ.สบ.ทบ. รวมทั้งมีการสนับสนุนให้กาลังพลได้ลาไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนของทางราชการหรือ
การใช้ทุนส่วนตัว เพื่อให้กาลังพลมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิและทักษะ ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและหน่วยงาน
๓. นโยบายบายด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น จัด
ให้มีการอบรมพัฒนาครู/อาจารย์ ข้าราชการให้มีความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วย/เหล่า อื่นๆ รู้จักนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้
ร่วมกับการเรียนการสอน จัดให้มีการทาหลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้ชนิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
เพื่อชดเชยข้อจากัดด้านงบประมาณที่ ทบ. ได้จัดสรรให้ในแต่ละปี
๔. นโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตารา เอกสารให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับข้อมูลและสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
วางแผน และการแก้ปัญหา ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ เน้นการดาเนินงานในรูปของการสอนเชิงอภิปราย มีการศึกษาเป็นหมูค่ ณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับกาลังพลทั่วไป ได้รับโอกาสทางการศึกษาหา
ความรู้ มีการจัดทาห้องสมุดที่มีการจัดหาหนังสือต่างๆ ที่มีความรู้หลากหลายด้าน และมีสิ่งอานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๕. นโยบายด้านครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งดาเนินการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่
ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอน รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการทางาน ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีการหมุนเวียนครู/อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้ไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆ และมีการหมุนเวียนกาลังพลให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น
ครู/อาจารย์ ให้มีการติดตามประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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๖. นโยบายด้านผู้เข้ารับการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการศึกษา จัดการเรียนการ
สอนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อเพิ่มเติมโอกาสการเข้าถึงหลักสูตร ทั้งประเภทหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาใน รร.
สบ.สบ.ทบ. ได้มีความพร้อม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อดทน มีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักการเสียสละ ต้องมีความรู้
ควบคู่กรมีคุณธรรม ให้มีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๗. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา
เพื่อให้มีความทันสมัยทั้งระบบ มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในเหล่าทัพและต่างเหล่าทัพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงพัฒนาระบบการศึกษาไปด้วยกัน ที่สาคัญต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีด
ความสามารถรองรับเทคโนโลยีสิ่งอุปกรณ์ สามารถดูแลรักษา ปรนนิบัติบารุงโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกทั้งปวงให้ยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวความคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ทั้ง ๗ ด้าน สามารถกาหนดเป็น
กรอบแนวคิดแต่ละด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้
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บทที่ ๒
กรอบแนวคิดด้านต่างๆ
กรอบแนวคิดด้านหลักสูตรการศึกษา
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษา ถือว่าเป็นหลักฐานที่สาคัญสาหรับการกาหนดกรอบ ทิศทางของการศึกษา ซึ่ง รร.
สบ.สบ.ทบ. ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารการศึกษา ที่จะรองรับกรอบและแนวทางตามนโยบายการศึกษาของ
ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยประเด็นสาคัญที่ต้องคานึงถึงมากที่สุด คือ การจัดทาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ, หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ หรือหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับ กลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยต้นสังกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
รร.สบ.สบ.ทบ.
๒. เพื่อสามารถกาหนดแนวทางและแผนงาน สาหรับการเปิดหลักสูตรการศึกษาประจาปี รวมทั้งการ
สนับสนุนการเปิดหลักสูตรการศึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอ
๓. เพื่อใช้ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตารา ให้มีความทันสมัยต่อสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การศึกษาที่ยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาแบบการค้นคว้าด้วยตนเอง
เป้าหมาย
๑. จัดทาแผนงานการเปิดหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ที่ รร.สบ.
สบ.ทบ. รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเวลาและงบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบนโยบายของ ทบ.
๒. มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายประเภท โดยสามารถสนับสนุนการศึกษาต่อหลักสูตรที่ รร.สบ.สบ.
ทบ. รับผิดชอบ รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวก ระบบจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วต่อความ
ต้องการของผู้เข้ารับการศึกษา
๓. มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับส่วนราชการและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งพลเรือนและทางทหาร
๔. จัดทาตาราและเอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ รร.สบ.สบ.ทบ. รับผิดชอบ โดยเน้นการ
เรียนการสอนแบบยึดถือผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุนให้เกิดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษา
๕. จัดให้มีการศึกษาดูงานในหลักสูตรการศึกษาที่สาคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๔

การดาเนินการ
๑. มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในระบบการเรียนการสอน รวมทั้งกล้าแสดงออกทางความคิด บนพื้นฐานของ
หลักการและเหตุผล โดยถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นปัจจัยนาเข้าที่มีความสาคัญที่สุดในระบบการศึกษา
๒. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกเวลาเรียน มีความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยัง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. การจัดการศึกษาให้ความสาคัญในเรื่อง ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรม มีขีดความสามารถ
ในการเป็นผู้นา ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่สายวิทยาการสารบรรณ ธุรการกาลังพล และแบบธรรม
เนียมทหาร
๓.๒ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพไทยในสังคมไทยและสังคมโลก ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ทางทหาร
๓.๓ การให้ความรู้เกี่ยวกับเหล่าทหาร
๓.๔ การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ รวมไปถึงระบบ
เครือข่าย (Network)
๓.๕ เสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง
๓.๖ การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา ที่มีความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการดาเนินการดังนี้
๔.๑ การเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด โดยถือว่าผู้เรียนมีขีดความสามารถในการเรียนรู้
สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
๔.๒ กาหนดแนวทางให้ผู้เรียนได้รับโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้
เกิดแนวความคิด จนกลายเป็นทักษะ
๔.๓ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ในสัดส่วนที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
เสริมสร้างบุคลิกความเป็นผู้นา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๔.๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.๕ สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๕. มีการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ สามารถค้นคว้า ศึกษาได้ตลอดเวลา
๖. มีระบบการประเมินผลผู้เรียนในเรื่องการพัฒนาทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ ความประพฤติ การมี
ส่วนร่วมในการศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
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งานที่ต้องพัฒนา
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๒. การพัฒนาปรับปรุงตารา เอกสารประกอบการเรียน
๓. การพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (elearning) ได้
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของ รร.สบ.สบ.ทบ. นั้น เป็นไปตามแผนแม่บทการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ซึ่ง
ครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นับว่าเป็นส่วนสาคัญของการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ดัดแปลงประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ โดยให้ ครู/อาจารย์ได้มี
โอกาสไปศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ การ
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ หรือการหมุนเวียนกาลังพลให้มาปฏิบัติหน้าที่ ครู/อาจารย์ตามห้วง
เวลาที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาครู/อาจารย์ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ทบ. และเป็นไปตามแผนแม่บทการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการให้ ครู/อาจารย์ ทาผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในห้องเรียน
๓. สร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน ใหม่ๆ ด้วยการหมุนเวียนกาลังพล ของ สบ.ทบ. ให้มีโอกาส
สับเปลี่ยนงานระหว่างกาลังพลภายใน สบ.ทบ. และ รร.สบ.สบ.ทบ.
๔. ให้ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาส ในการเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษา ด้วยการ
ส่งตัวเข้ารับการศึกษาทั้งหลักสูตรทางทหารและหลักสูตรของพลเรือน ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
การดาเนินการ
๑. ส่งเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนา รวมถึงการสร้างเสริมบารุงรักษาขวัญของ ครู/อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ดารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ มาตรฐานการดาเนินงานที่ดี โดยให้ความสาคัญที่
ประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนคุณวุฒิการศึกษา ทั้งทางทหารหรือสาขาเฉพาะทางของพลเรือน ผ่านช่องทาง
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการ
หมุนเวียนกาลังพลไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ใน สบ.ทบ.
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๒. การพัฒนาและปลูกฝังครู/อาจารย์ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
วางแนวทางชีวิตการรับราชการได้ด้วยความมั่นคง
๓. สนับสนุนครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตน ด้วยความ
ประสงค์ที่จะศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มเติมคุณวุฒิ โดยการลาศึกษาทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
๔. หมุนเวียนกาลังพลที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกเข้ามาเป็นครู/อาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบ และให้ครู/อาจารย์ ได้รับโอกาสไปช่วยราชการ
หรือปรับย้ายไปปฏิบัติงานยังหน่วยอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์การทางานใหม่ๆ หรือการให้
โอกาสแก่กาลังพลภายในที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ได้ฝึกการเป็นครู/อาจารย์ เพื่อสร้างบุคลากรทาง
การศึกษาใหม่ๆ
งานที่ต้องพัฒนา
๑. การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์หรือคุณวุฒิที่สูงขึ้นให้แก่ครู/อาจารย์ ด้วยการส่งเสริมให้ครู/
อาจารย์ได้ศึกษาต่อในหลักสูตรทางทหารและพลเรือน รวมทั้งจัดส่งไปอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
๒. จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๓. วางแผนในการหมุนเวียนกาลังพล ครู/อาจารย์ พัฒนาบุคลากรการศึกษาใหม่ๆ ตามความเหมะสม
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา
หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดทาภายใต้กรอบของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) ที่มุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องในการปกครองระบบอบประชาธิปไตย โดยสามารถ
เข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ของประเทศ มีความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ รู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตนเอง มีการประชาสัมพันธ์การเปิดการศึกษาเพื่อให้กาลังพลได้เตรียมตัวในการ
เข้าเรียนสามารถศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อมาทาการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ในวิชาเหล่า
โดยหากทดสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ และส่งตัวรายงานผลกลับหน่วยต้นสังกัดทันที ท้ายที่สุดผู้เข้า
รับการศึกษาต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ รู้รักสามัคคี เสียสละมีความรู้ควบคู่
คุณธรรม เป็นประชาชนที่ดีของประเทศ และเป็นกาลังพลที่สมบูรณ์ของกองทัพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานความรู้ในวิชาเหล่าให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
๒. เพื่อทดสอบผู้เข้ารับการศึกษา และคัดกรองกาลังพลที่มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาไม่ให้
สิ้นเปลืองงบประมาณของ ทบ. โดยไม่จาเป็น
๓. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังด้านวินัย ความใฝ่เรียน รวมถึงความรับผิดชอบในตนเองให้กับผู้เข้ารับ
การศึกษา

แผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๗

๔. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นาให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
๕. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
๖. เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
เป้าหมาย
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีความพร้อมด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้นา สามารถดารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข สามารถกาหนดแนวทางการรับ
ราชการของตนได้
การดาเนินการ
๑. มีข้อมูลวิชาเหล่าทหารสารบรรณลงในเว็บไซต์ รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาได้เข้า
ไปศึกษาในขั้นต้น สาหรับเตรียมทดสอบเพื่อเข้ารับการศึกษา
๒. มีกิจกรรมสาหรับสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้นาให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
๓. มีกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมธรรมเนียมทหาร และขนมธรรมเนียมอันดีงามของไทย
๔. มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีและการรู้จักความเสียสละเพื่อส่วนรวม
กรอบแนวคิดด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการ
หลักการและเหตุผล
การบริหารการศึกษาและการจัดการ นับว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการศึกษา
ของ รร.สบ.สบ.ทบ. เนื่องจากเป็นการดาเนินงานภายใต้กรอบนโยบายการศึกษา ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยคาดหวังให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาสามารถนาทักษะความรู้ที่ได้รับ กลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยต้นสังกัดได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทบ. การพัฒนาการบริหารและการจัดการ ทั้งรูปของการบริหารการศึกษาหรือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ของ รร.สบ.สบ.ทบ. จะดาเนินงานไปพร้อมกัน โดย รร.สบ.สบ.ทบ. จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ตลอดจนการเปิดการศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนการดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. ที่ให้จัดทา
หลักสูตรการศึกษาขึ้น ซึ่งมีข้อจากัดด้านงบประมาณ รวมทั้งระยะทางระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาเป็นต้น
สาหรับการบริหารการศึกษาและการจัดการนั้นยังครอบคลุมไปจนถึงแผนการดูงาน พัฒนารักษาขวัญของกาลังพล
ไปจนถึงการควบคุม กวดขันเรื่องระเบียบวินัยภายใน รร.สบ.สบ.ทบ. อีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สามารถกาหนดกรอบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๒. เพื่อสามารถกาหนดแนวทางและแผนงาน การเปิดหลักสูตรการศึกษาประจาปีงบประมาณ รวมถึง
การให้การสนับสนุนในการเปิดหลักสูตรการศึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ร้องขอได้
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้ดาเนินงานไปด้วย
ความเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ
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๔. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของ รร.สบ.
สบ.ทบ. ให้สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
๕. เพื่อสามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการข้อมูล ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแก่กาลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
๖. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาขวัญกาลังใจ สมรรถภาพร่างกาย และระเบียบวินัย ของ
กาลังพล รร.สบ.สบ.ทบ.
เป้าหมาย
๑. ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนากาลังพลให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น
๒. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๓. มีแผนงานสาหรับการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่เหมาะสม
๔. จัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ให้มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และทาการปรับปรุงระบบการ
บริหารการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รร.สบ.
สบ.ทบ. ตลอดจนคาสั่งและนโยบายของ ทบ. และหน่วยเหนือในขณะนั้น
การดาเนินการ
๑. จัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ที่สามารถรองรับระบบการ
พัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. จัดให้มีการผลิต การใช้ การปรับปรุงพัฒนาแบบเรียน ตาราทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ โดยจัดทาเอกสาร ตาราในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูล “คลังตาราดิจิตอล” และให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ ครู/อาจารย์ ผู้
เข้ารับการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา
๔. พัฒนากาลังพลให้มีคุณลักษณะของทหารอาชีพ เป็นผู้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
๕. บารุงรักษาและพัฒนาขวัญ กาลังใจ ของกาลังพล ด้วยการจัดหาสวัสดิการต่างๆ ที่จะทาให้กาลังพล
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมที่จะมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละกาลังกายกาลังใจปฏิบัติงานให้กับหน่วยอย่างเต็มที่
งานที่ต้องพัฒนา
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังพล โดยพิจารณาแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาประกอบการบริหาร
ภายใน รร.สบ.สบ.ทบ.
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๒. ปรับปรุงพัฒนากาลังพลให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้นาที่ดี มีระเบียบวินัย เป็นกาลังพลที่ดีของ
กองทัพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
๓. พัฒนาและรักษาขวัญกาลังใจของกาลังพลในการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาสวัสดิการต่างๆ มา
เพิ่มเติม นอกเหนือจากสวัสดิการภาครัฐ
๔. ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนรวมทั้งสถานที่ออกกาลัง
๕. ประชุมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการบริหารการศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๖. ให้มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และทาการปรับปรุงระบบการ
บริหารการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รร.สบ.
สบ.ทบ. ตลอดจนคาสั่งและนโยบายของ ทบ. และหน่วยเหนือในขณะนั้น
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย
หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง รร.สบ.สบ.ทบ. ซึง่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาของ ทบ. จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงขีดความสามารถในการดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วย เพื่อให้สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทัน ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องระบบการ
บริหาร การตัดสินใจของ ผบ. ไปจนถึงการช่วยพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ ช่วยให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนระบบการวัดผลประเมินผลที่มีความถูกต้อง
รวดเร็ว และแม่นยา เชื่อถือได้
สาหรับแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้มีการแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ อัน
ได้แก่ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ คลังตาราดิจิตอล
ระบบเครือข่ายบริการข้อมูล ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาในการเข้าถึง
ข้อมูลการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไร้ขีดจากัดมากที่สุด
นอกจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ระบบการเรียนการสอนของ รร.สบ.สบทบ. ใน
ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยได้ยึดถือนโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่
๓) ที่ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาในหลายรูปแบบ ให้หาช่องทางในการให้บริการทางความรู้เพื่อ
ลดช่องว่างทางสังคม เช่น การให้มีการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดศูนย์การเรียนรู้ในหน่วย การจัดให้มี
ห้องสมุดที่มีหนังสือที่หลากหลาย เป็นต้น ในส่วนระบบการสอน จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งความคิด ผ่านช่องทางการอภิปรายกลุ่มหรือเดี่ยว ทาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเอง แล้วมานาเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้การกากับดูแลและเสนอแนะโดย ครู/อาจารย์ผู้สอน
จัดให้มีการฝึกปฏิบัติภายใต้การควบคุมให้คาปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเก็บรวบรวมเอกสารตาราทางวิชาการที่มีความสาคัญต่อการศึกษา ใน รร.สบ.สบ.ทบ. ในรูปแบบ
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คลังตาราดิจิตอล ให้ผู้เรียน รวมถึงครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ตลอดจนสามารถใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของกองทัพและ
บุคคลภายนอกได้ด้วย
๒. เพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบเครือข่ายการให้บริการข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลของ นทน., นสน. และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ
๓. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของกาลังพล
นายทหารประทวน และช่วยชดเชยข้อจากัดด้านงบประมาณในการเปิดการศึกษาได้อีกด้วย
๔. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงเอกสาร ตารา ตลอดจนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย
๕. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนาผลงานหรือผลกการวิจัย
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้สูงขึ้นได้
เป้าหมาย
๑. มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยประจาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติงานแผนกต่างๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง
๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ประกอบกระบวนการเรียนการสอนตามความ
ต้องการ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
๓. มีหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. มีคลังตาราระบบดิจิตอลให้ผู้เรียน ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่มี
ความสนใจ ได้ใช้ประกอบการศึกษาได้
๕. ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้มีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อคิดเห็น ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดาเนินการ
๑. จัดหาและพัฒนา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ
รองรับระบบการพัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. พัฒนาบุคลากร รร.สบ.สบ.ทบ. ให้มีขีดความสามารถในการผลิตสื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตและใช้สื่ออย่างทั่วถึง พัฒนาแบบเรียน ตารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัย
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๓. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งาน และสามารถดูแลรักษาปรนนิบัติบารุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
และสื่อต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ โดยรวบรวมเอกสาร ตาราและข้อมูลทางวิชาการ โดย
จัดให้อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM “คลังตาราดิจิตอล” พัฒนาระบบเครือข่ายบริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียน ครู/อาจารย์ บุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเข้าทาการสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
๕. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาอย่างเต็มที่ เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
งานที่ต้องพัฒนา
การจัดทาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้แบบศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการในรูปของคลังตาราดิจิตอล และผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แนวคิดด้านการพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
หลักการและเหตุผล
จากการที่ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้กาหนดแนวคิดในการพัฒนาเพื่อความทันสมัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา
และการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้
การศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ทั้งนี้ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ทันสมัย
สามารถรองรับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีขั้นสูงได้ อันจะทาให้การผลิตสื่อและการใช้สื่อมีความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สาหรับการดาเนินงานของ รร.สบ.สบ.ทบ. ด้านการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามไปด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการบารุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สูงขึ้น
๓. เพื่อให้ ครู/อาจารย์ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการผลิตและใช้สื่อได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
๑. มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งในห้องเรียนและห้องงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครู/อาจารย์
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๓. มีหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้โดยศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. มีระบบการบริการข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้การสนับสนุนผู้เรียน
ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างพอเพียง รวดเร็ว
๕. มีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ครู/อาจารย์ และผู้เรียนอย่างทั่วถึง ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ รร.สบ.สบ.ทบ.
การดาเนินการ
๑. จัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับระบบการ
พัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. พัฒนาบุคลากร รร.สบ.สบ.ทบ. ให้มีขีดความสามารถในการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
๓. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบารุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคงทน
งานหลักที่จะต้องดาเนินการ
๑. การปรับปรุงพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์
๒. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
๓. การพัฒนาเจ้าหน้าที่บุคลากรสาหรับปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้พร้อมใช้
งานตลอดเวลา
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์จุดแข้ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ประเด็น SWOT ที่สาคัญ
การกาหนดประเด็น SWOT ที่สาคัญของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ดาเนินการสารวจจากบุคลากรและ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร แล้วนามาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นต่างๆ จากนั้นได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น
แจกจ่ายให้กาลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประเมินเพื่อให้ได้ตาแหน่งขององค์กร รายละเอียดดังนี้.การประเมินสถานภาพของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
๑. เพื่อกาหนดจุดแสดงสถานภาพของโรงเรียน ว่าอยู่ในสถานภาพใดใน ๔ สถานภาพ ได้แก่
๑.๑ ภายในแข็ง ภายนอกให้โอกาส
๑.๒ ภายในมีจุดอ่อน ภายนอกให้โอกาส
๑.๓ ภายในแข็ง ภายนอกมีอุปสรรค
๑.๔ ภายในมีจุดอ่อน ภายนอกมีอุปสรรค
๒. นาสถานภาพที่ได้จากการประเมินไปกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
๒.๑ ภายในแข็ง ภายนอกให้โอกาส กาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ ขยายงาน/สร้างความเติบโต
๒.๒ ภายในจุดอ่อน ภายนอกให้โอกาส กาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ เร่งรัด/ปรับปรุง
๒.๓ ภายในแข็ง ภายนอกมีอุปสรรค กาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ ทาให้เกิดสนับสนุนและการจัดการที่ดี
๒.๔ ภายในมีจุดอ่อน ภายนอกมีอุปสรรค กาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ ชะลอการเจริญเติบโต
และหันไปดาเนินการส่วนอื่นๆ
ขั้นตอนการประเมิน
๑. กาหนดประเด็นตัวชี้วัดของปัจจัยภายนอก ๔ ด้าน และภายใน ๖ ด้าน ดังนี้.๑. S - สังคม/วัฒธรรม
๒. T - เทคโนโลยี
๓. E - เศรษฐกิจ
๔. P - การเมือง/กฎหมาย

๑. S1 - คน โครงสร้าง/นโยบาย
๒. S2 - บริการ/ผลผลิต
๓. M1 - บุคลากร
๔. M2 - การเงิน
๕. M3 - วัสดุอุปกรณ์
๖. M4 - การบริหารจัดการ
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๒๓

๒. กาหนดน้าหนักความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จากน้าหนัก
คะแนน ด้านละ ๑ คะแนน
ปัจจัยภายนอก
รายการ
น้้าหนักคะแนน
๑. S - สังคม/วัฒธรรม
๐.๓
๒. T - เทคโนโลยี
๐.๔
๓. E - เศรษฐกิจ
๐.๒
๔. P - การเมือง/กฎหมาย
๐.๑
น้้าหนักรวม
๑.๐

ปัจจัยภายใน
รายการ
๑. S1 - คน โครงสร้าง/นโยบาย
๒. S2 - บริการ/ผลผลิต
๓. M1 - บุคลากร
๔. M2 - การเงิน
๕. M3 - วัสดุอุปกรณ์
๖. M4 - การบริหารจัดการ
น้้าหนักรวม

น้้าหนักคะแนน
๐.๑๗
๐.๒๐
๐.๑๗
๐.๑๔
๐.๑๕
๐.๑๗
๑.๐

๓. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายใน
๓.๑ S1 - คน โครงสร้าง/นโยบาย
จุดแข็ง
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของ ทบ. ๖๐ – ๖๔
- มีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
- มีระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงาน และมีการกาหนดภาระหน้าที่ของแต่ละงานอย่างชัดเจน
จุดอ่อน
- บุคลากรในองค์กรขาดการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด สื่อสารวิสัยทัศน์
- ไม่ได้รับการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็น ครู – อาจารย์
- งานที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การปกครองนักเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มีโครงสร้างการจัดที่ชัดเจน โดยต้องใช้บุคลากรร่วมกับงานอื่นๆ
๓.๒ S2 - บริการ/ผลผลิต
จุดแข็ง
- มีระเบียบ/คู่มือการศึกษา ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร
- หน่วย/เหล่าอื่นๆ ให้ความเชื่อถือทางด้านวิทยาการสายงานสารบรรณ
- มีผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น
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จุดอ่อน
- ผู้บังคับบัญชาและหน่วยต้นสังกัดมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาสูง
- กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษามีจานวนมาก อันเป็นผลมาจากการดาเนินงานให้สอดรับกับ
นโยบายของกองทัพ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
- มีข้อจากัดด้านสถานที่และงบประมาณสาหรับการเปิดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี
๓.๓ M1 - บุคลากร
จุดแข็ง
- ครู/อาจารย์ มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
- ครู/อาจารย์ มีประสบการณ์การสอนและทักษะในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
- กาลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ ทาให้มีขวัญและกาลังใจดี
จุดอ่อน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษามีน้อย ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อโครงการตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาที่เพิ่มเติม
- กาลังพลที่ได้รับการบรรจุในอัตราครูบางส่วน ไม่ได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งครู/อาจารย์จริง
- ไม่มีแผนรองรับกรณี ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเกษียน/ลาออก
- บทบาทและตาแหน่ง ครู/อาจารย์ ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
๓.๔ M2 – การเงิน
จุดแข็ง
- ได้รับงบประมาณการพัฒนานวัตกรรมจาก ทบ. อย่างต่อเนื่อง
- ได้รับงบประมาณในการเปิดหลักสูตรตามแนวทางรับราชการจาก ทบ. อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนสาหรับโครงการที่นอกเหนือจากนวัตกรรม
๓.๕ M3 – วัสดุอุปกรณ์
จุดแข็ง
- มีโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนประจาห้องเรียนทุกห้อง
- มีเทคโนโลยีการสื่อสาร (อินเตอร์เน็ตและเครือข่าย) ขั้นพื้นฐานสนับสนุนการเรียนการสอน ไป
จนถึงค้นคว้าหาความรู้
จุดอ่อน
- ข้อจากัดด้านอาคารสถานที่ที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมร่วมกันของผู้เรียน
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเก่า ขาดการปรนนิบัติบารุง
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๓.๖ M4 – การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
บริหารจัดการ
- ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชัน้ ให้ความร่วมมือในการบริหารงาน
จุดอ่อน
- ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายใหม่ๆเพิ่มเติม ทาให้เกิดปัจจัยแทรกซ้อนต่อการบริหารจัดการ
- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
ปัจจัยภายนอก
๓.๗ P - การเมือง/กฎหมาย
โอกาส
- มีการกาหนดนโยบายการศึกษาของชาติและของกองทัพบกที่ชัดเจน
- นโยบายภาครัฐระบุให้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ดีเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ
อุปสรรค
- โครงสร้าการจัดหน่วยไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
- ภาครัฐไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาทางทหาร
๓.๘ E - เศรษฐกิจ
โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้แลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างประเทศทั้งภายในและภายนอก
อาเซียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ให้แก่กาลังพลของกองทัพ
อุปสรรค
- การอนุมัติเปิดหลักสูตรการศึกษาทางทหารขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันของประเทศ
ทาให้การเปิดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของกาลังพล
๓.๙ S - สังคม/วัฒนธรรม
โอกาส
- มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน บุคลากรพร้อมปฏิบัติตามคาสัง่
- มีการแลกเปลีย่ นกระแสสังคมและวัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อุปสรรค
- วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการพัฒนา มีการยึดถือระบบอาวุโส ขาดการแข่งขันเพื่อการพัฒนา
องค์กร
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๓.๑๐ T – เทคโนโลยี
โอกาส
- มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
- มีเครือข่ายสังคม (Social Network) ที่สามารถนามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
อุปสรรค
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
- บุคลากรมีทัศนคติเชิงลบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ประเมินความรุนแรงเชิงบวก (โอกาส/จุดแข็ง) และเชิงลบ (อุปสรรค/จุดอ่อน) ของผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยให้กาลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ ใช้
เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ ดังนี้.คะแนน ๕ หมายถึง มีผลกระทบต่อการดาเนินงานมากที่สุด
คะแนน ๔ หมายถึง มีผลกระทบต่อการดาเนินงานมาก
คะแนน ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อการดาเนินงานน้อย
คะแนน ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการดาเนินงานน้อยที่สุด
ตารางที่ ๑ สรุปประเด็นปัจจัย SWOT ที่ได้จากแบบสอบถาม
ล้าดับ
๑
๒
๓

ประเด็นทีม่ ีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ รร.สบ.สบ.ทบ.

นโยบายการศึกษาของชาติและของกองทัพบกได้มีกาหนดขึน้ อย่างชัดเจน O
ภาครัฐมีนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษาทีด่ ีเพื่อให้การศึกษามี
O
คุณภาพ
นโยบายภาครัฐทีส่ นับสนุนให้มแี ลกเปลีย่ นทุนการศึกษาระหว่างประเทศทัง้ O
ภายในและภายนอกอาเซียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ให้แก่กาลัง
พลของกองทัพ

ล้าดับ

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ รร.สบ.สบ.ทบ.

๔

องค์กรทหารมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และบุคลากรพร้อมปฏิบัตติ าม
คาสั่ง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นกระแสสังคมและ
วัฒนธรรมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งการเรียนรู้จานวนมาก
ซึ่งเอื้อต่อระบบการเรียนการสอน
หน่วยมีระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งสามารถนามาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

๕
๖
๗

SWOT

P1
P2

๐.๑
๐.๑

ผลการ
ประเมิน
๔.๓๑
๔.๑๓

E1

๐.๒

๓.๗๙

ด้าน

นน.

รวม
๐.๔๔
๐.๔๒
๐.๗๖

O

S1

๐.๓

ผลการ
ประเมิน
๔.๔๖

O

S2

๐.๓

๔.๑๓

๑.๒๔

O

T1

๐.๔

๓.๙๐

๑.๕๖

O

T2

๐.๔

๓.๘๗

๑.๕๕

SWOT

ด้าน

นน.

รวม
๑.๓๔
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๒๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

โครงสร้างของหน่วยไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบาย
ภาครัฐไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาทางทหาร
การอนุมัตเิ ปิดหลักสูตรการศึกษาทางทหารขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
ณ ปัจจุบันของประเทศ ทาให้การเปิดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาของกาลังพล
วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการพัฒนา มีการยึดถือระบบอาวุโส ขาดการ
แข่งขันเพื่อการพัฒนาองค์กร
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอกับงานที่รบั ผิดชอบอยู่
บุคลากรของหน่วยมีทัศนคติในเชิงลบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาของ ทบ. ๖๐ – ๖๔
หน่วยมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
หน่วยมีระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงาน และมีการกาหนดภาระหน้าที่ของ
แต่ละงานอย่างชัดเจน
มีระเบียบ/คูม่ ือการศึกษา ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ยึดถือปฏิบตั ิตามอย่าง
ถูกต้องตลอดหลักสูตร
หน่วย/เหล่าอืน่ ๆ ให้ความเชื่อถือทางด้านวิทยาการสายงานสารบรรณ
ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้มี
จานวนมากขึ้น
ครู/อาจารย์ มีความรับผิดชอบและทุ่มเทปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
ครู/อาจารย์ มีประสบการณ์การสอนและทักษะในการถ่ายทอดความรูเ้ ป็น
อย่างดี
กาลังพลของหน่วย ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ ทาให้มีขวัญและกาลังใจดี
หน่วยได้รับงบประมาณการพัฒนานวัตกรรมจาก ทบ. อย่างต่อเนื่อง
หน่วยได้รับงบประมาณในการเปิดหลักสูตรตามแนวทางรับราชการจาก
ทบ. อย่างต่อเนื่อง
หน่วยมีโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนประจาห้องเรียนทุกห้อง
หน่วยมีเทคโนโลยีการสื่อสาร (อินเตอร์เน็ตและเครือข่าย) ขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนใช้ค้นคว้าหาความรู้
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการบริหารจัดการ
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๒๘

ล้าดับ

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ รร.สบ.สบ.ทบ.

๒๘
๒๙

ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นยินดีให้ความร่วมมือในการบริหารงาน
บุคลากรในองค์กรขาดการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด และสื่อสารเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์
หน่วยไม่ได้รับการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็น
ครู – อาจารย์
การดาเนินงานที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ เช่น งานการปกครอง
นักเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไม่มีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจน
จึงต้องใช้บุคลากรดาเนินงานร่วมกับงานอื่นๆ
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยต้นสังกัดมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาสูง
กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษามีจานวนมาก อันเป็นผลมาจากการ
ดาเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของกองทัพ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีข้อจากัดด้านสถานที่และงบประมาณสาหรับการเปิดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรในแต่ละปี
จานวนบุคลากรทางการศึกษามีน้อย ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อโครงการ
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่เพิม่ เติมในแต่ละปี
กาลังพลทีไ่ ด้รับการบรรจุในอัตราครูบางส่วน ไม่ได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ครู/อาจารย์จริง
ไม่มีแผนรองรับกรณี ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเกษียน/ลาออก
บทบาทและตาแหน่ง ครู/อาจารย์ ไม่ได้รับความสนใจจาก ผู้บังคับบัญชา
เท่าที่ควร
ทบ. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนสาหรับโครงการที่นอกเหนือจากนวัตกรรม
ข้อจากัดด้านอาคารสถานที่ที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ของผูเ้ รียน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเก่า ขาดการปรนนิบตั ิบารุง
ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายใหม่ๆเพิม่ เติม ทาให้เกิดปัจจัยแทรกซ้อนต่อการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รับไม่เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา
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๒๙

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ยของปัจจัย SWOT ที่ได้จากแบบประเมิน
ผลกระทบต่อ รร.สบ.สบ.ทบ.
S ๐.๙๐
W ๐.๘๖
O ๑.๕๖
T ๑.๗๓

SWOT Graph
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๓๐

การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการให้บุคลากรและผูบ้ ริหารประเมินประเด็น SWOT ที่สาคัญ
พบว่า ตาแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ที่ ST คือ มีทั้งจุดแข็งและมีอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค
สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต้องรักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าวต่อไปเมื่อโอกาส
มาถึง เป็นการน้าจุดแข็งภายในขององค์กรมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และแก้ไขหรือท้าให้อุปสรรคภายนอกลด
น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แม้ว่าในบางครั้งจุดแข็งขององค์กรอาจไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไปได้ แต่ก็
เป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจุดแข็ง ได้แก่ ครู/อาจารย์มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ดูแลด้านสวัสดิการทาให้
ข้าราชการมีขวัญและกาลังใจดี ในขณะที่ภายนอกเอื้อคือ มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อย่างไรก็ตามบุคลากรและผู้บริหารก็ยังคงมองเห็นอุปสรรคที่สาคัญมาก คือ ขาดหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง ทาให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการบริหารงานของ
สถานศึกษาพัฒนาไม่ได้อย่างเต็มที่ จึงต้องให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านสิทธิกาลังพล
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ก้าวอุปสรรคไปให้ได้
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์
๑. ข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
- พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานสิทธิกาลงพล
๒. ข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงป้อกัน (ST)
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
๓. ข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
๓.๑ ส่งเสริมการนาเทคโนโ,ยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ พัฒนาผ็เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
๔. ข้อเสนอยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
๔.๑ ยกระดับคุณภาพครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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๓๑

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์

ด้านประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

ด้านผู้ใช้บริการ

เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสายงาน

ก้าวทันเทคโนโลยี

มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยและมึ
ความรู้คู่คุณธรรมใช้ความรู้
ตอบสนองภารกิจกองทัพ

ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน (กย.๓)

ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (กย.๘)

พัฒนาผู้เรียน (กย.๙)

พัฒนาต้ารา สื่อการสอน
และงานวิจัย (กย.๒)

ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศิลปะ
และวัฒนธรม (กย.๑๐)

ปรับปรุงกระบวนการ
ท้างาน (กย.๖)

ระบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (กย.๗)

เครือข่ายทางวิชาการ
(กย.๑)

ฝึกอบรมและพัฒนา
(กย.๑๑)

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
(กย.๑๒)

มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

พัฒนาหลักสูตร (กย.๔)

ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ฯ
(กย.๑๓)

ด้านกระบวนการ

ด้านองค์การและ
การเรียนรู้

ระบบพัฒนาและรักษาขวัญ
(กย.๕)

แผนที่กลยุทธ์ รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงทิศทางการเชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายขององค์กร
รวมถึงการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในองค์กร ให้
มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน และเป็นรูปธรรม
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