- สําเนา คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๒๒๐/๔๕
เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม
--------------------------เพื่อใหกําลังพล กระทรวงกลาโหม มีความรูความสามารถ ทัศนคติ และวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติภารกิจที่กองทัพมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
กองทั พ ตลอดจนสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามนโยบายความมั่ ง คงของประเทศร ว มกั บ ส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไดทุกมิติ จึงใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔๖/๓๖ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เรื่อง นโยบายพัฒนาการศึกษาของกําลังพล และใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ดําเนินการดานการศึกษาดังตอไปนี้
๑. เจตนารมณ
๑.๑ กองทัพตองการกําลังพลที่มีคุณลักษณะรักการเรียนรู คิดเปน ทําเปน สามารถ
แก ป ญ หาของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค า นิ ย มในเชิ ง สร า งสรรค และบุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสม มีความเปนผูนํา สามารถเสียสละไดแมกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติและ ราชบัลลังก มีวอนัย
มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ ซื่อสัตย สุจริต เปนที่ยอมรับของประชาชน และดํารงตน
อยูในหลักธรรมของศาสนา
๑.๒ พัฒนากองทัพใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน สงเสริมการเรียนรู
ของกําลังพลทุกระดับ มีวัฒนาธรรมแหงการเรียนรู การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
เรียนรู การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทางความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
๑.๓ มุงพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรใหสามารถสรางกําลังพลของกองทัพใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยกําหนดปรัชญาการศึกษาและออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยเปนหลัก พรอมทั้งสงเสริมกําลังพลใหมีการศึกษาสูงขึ้นตามความสามารถของแตละบุคคลและ
พิจารณาใหมีการรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐและเอกชนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งมีความเปนสากลสามารถทํางานรวมกับองคกรระหวางประเทศได
/๑.๔ การบริหาร...

-๒๑.๔ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ยึ ด ถื อ ความร ว มมื อ กั น ระหว า งเหล า ทั พ การใช
ทรัพยากรและความชํานาญทางวิชาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการแสวงหาความ
รวมมือทางวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และตางประเทศ
๑.๕ เพื่อจัดการศึกษาของกองทัพใหเปนไปตามมาตรฐานที่กองทัพตองการ และใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง
๑.๖ เพื่อนําผลการศึกษาของกําลังพลทุกหลักสูตรมาพิจารณาประกอบในการเลื่อนยศ
เลื่อนตําแหนง และจัดการกําลังพลใหตรงกับความสามารถของแตละบุคคล รวมทั้งใหพิจารณาสนับสนุนผู
ที่ปฏิบัติหนาที่ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพ ไดดํารงตําแหนงที่กาวหนาตออาชีพรับ
ราชการอยางสมเกียรติและฐานะ เพื่อสรางแรงจูงใจใหกําลังพลที่มีความรูความสามารถไดหมุนเวียนปฏิบัติ
หนาที่ครู อาจารย และผูบริหารสถานศึกษาของกองทัพ
๒. นโยบาย
๒.๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๒.๑.๑ ใหมีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหกําลังพล
ของกองทัพ มีอุดมการณและคุณลักษณะของทหารอาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความเปนผูนําเห็น
แกประโยชนสวนรวม เปนคนดี มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม
๒.๑.๒ ให พั ฒ นารู ป แบบและวิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกับ การ
พัฒนากําลังพลใหเปนผูมีสติปญญา มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปนพึ่งตนเอง
ได สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและมีความอดทน อดกลั้น เปนผูใฝรูอยูเสมอ ตลอดจนสามารถสรางองค
ความรูใหมได
๒.๑.๓ ให จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษากํ า ลั ง พล กํ า หนดวิ ธี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวทุกสิ้นปงบประมาณ
๒.๑.๔ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร วิชาการทหาร และ
ระบบการศึกษาที่ไดมาตรฐาน สามารถนําไปเทียบโอนหนวยการเรียนกับสถานศึกษาของพลเรือนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศได โดยเนนการใหความรู ประสบการณ และการฝกอบรมที่ตองนําไปใชในการ
ยุทธรวม การยุทธผสม และการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไมใชสงคราม
๒.๒ การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
/๒.๒.๑ พัฒนากองทัพ...

-๓–
๒.๒.๑ พัฒนากองทัพใหเปนองคการบริหารแนวใหมที่สนับสนุนการเรียนรู
ของกําลังพลแตละคนมีการถายทอดความรูระหวางบุคคลและหนวยงานทั้งในและนอกกองทัพ สงเสริม
พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในทุกระดับใหมีความคิดอยางเปนระบบ เสริมสรางการทํางานที่
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกันอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขันใหทันสมัยกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนกฎระเบียบที่ไมจําเปน
๒.๒.๒ สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพของ
กําลังใหรักการเรียนรู การทํางานเปนหมูคณะ มีความคิดที่สมเหตุผลในเชิงสรางสรรค รวบรวมแลกเปลี่ยน
และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
๒.๒.๓ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให
สอดคลองกับความตองการการใชกําลังพลของกองทัพ ใหสามารถสรางผูนําที่รับฟงความคิดที่แตกตางและ
หลากหลายของผูอื่น มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา มีวิสัยทัศน
ที่กวางไกลและเปนผูมีความคิดอยางเปนระบบเชิงบูรณาการ
๒.๒.๔ สนับสนุน สงเสริมให กําลั งพลของกองทัพมีขี ดความสามารถทาง
เทคโนโลยี เพื่อแสวงหาความรูและสามารถจัดทําฐานขอมูลที่มีอยูเขาสูระบบอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ
๒.๒.๕ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหลงรวบรวม
ความรูที่ทันสมัย มีระบบสืบคนขอมูล สรางเครือขายกับสถานศึกษาตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
พรอมทั้งพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองใหสามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อเปนแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตของกําลังพล
๒.๓ การจัดระบบการศึกษา
๒.๓.๑ ใหตระหนักถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกกําลังพลดวยการจัด
ใหมีระบบการศึกษาที่ไดมาตรฐาน สอดคลองกับแผนพัฒนากองทัพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ซี่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ดังกลาว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติดานการศึกษาอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
๒.๓.๒ ใหมีการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพิ่มพูนความรูทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
และหลักสูตรอื่น ๆ ของกองทัพใหแกกําลังพล คํานึงถึงประโยชนที่กําลังพล และหนวยจะไดรับโดยให
ความสํ า คั ญ กั บ ความรู ด า นการทหาร ภาษาไทย ประวั ติ ศ าสตร การเมื อ ง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา
ในเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีคุณคา
/๒.๓.๓ ใหปรับปรุง...

-๔–
๒.๓.๓ ใหปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงขึ้น เพื่อใหกําลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพื้นฐานความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารงานหนวยในระดับสูงขึ้นไดและมีมาตรฐานเดียวกัน
๒.๓.๔ ใหคํานึงถึงมาตรฐานทางทหาร ความเปนสากลในดานการศึกษาและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระหวางสถาบันที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ทั้งในและ
นอกกองทัพ เพื่อประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา
๒.๓.๕ ใหจัดระบบการศึกษาสําหรับผูบังคับบัญชาหนวยและฝายอํานวยการ
ทุ ก ระดั บ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ ยุ ท ธศาสตร ท หาร หลั ก นิ ย มทางทหารของกองทั พ ไทยและ
ความสามารถในการยุทธรวม ยุทธผสม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่จะตองประสานการปฏิบัติทั้ง
สามเหลาทัพ และมิตรประเทศ
๒.๓.๖ พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาในระดับที่
เหมาะสม โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหมีการพัฒนาความรูทาง
วิชาการ ประสบการณ ความรูทางยุทธศาสตร และหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง
๒.๔ การบริหารการศึกษา
๒.๔.๑ จั ด ให มี ห น ว ยรั บ ผิ ด ชอบงานของสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร
กระทรวงกลาโหม เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหม
วิเคราะห วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหนวย
การศึกษา การดําเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู อาจารยของกองทัพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๒ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ส ร า งเครื อ ข า ยประสานความร ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาอื่นในกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ อาจารย
นักวิชาการ หลักสูตร การวิจัย และทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ
ของกองทัพ
๒.๔.๓ สนับสนุน สงเสริมใหมีความพรอมและสามารถจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การทหาร ความมั่ น คง และการบริ ห าร
ทรัพยากรเพื่อปองกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล
๒.๔.๔ สนับสนุน สงเสริมใหมีความคลองตัวในการบริหารดานวิชาการงาน
กําลังพล การเงิน และใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงสอดคลองกับภารกิจของหนวย
อยางเหมาะสม
/๒.๔.๕ ใหกาํ หนด...

-๕–
๒.๔.๕ ใหกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
และวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับของสถานศึกษา โดยจัดใหมีระบบการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อคุณภาพของการบริหารงาน และการจัดการศึกษา
๒.๔.๖ สนับสนุน สงเสริมใหมีกระบวนการผลิต การพัฒนาและดํารงรักษา
ครู อาจารย นักวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหปฏิบัติงานในกองทัพไดยืนนาน และมีระบบการ
ประเมินคากําลังพลที่ปฏิบัติงานดานการศึกษาอยางชัดเจน เปนธรรม และมีคาตอบแทนที่เหมาะสม
๒.๔.๗ สนับสนุน สงเสริมใหใฝหาความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย การ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย และการสราง
เสริมความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ตามภารกิจ เพื่อการพัฒนาหนวย กองทัพ และประเทศ
๒.๕ คุณภาพการศึกษา
๒.๕.๑ เรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษากระทรวงกลาโหม ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
๒.๕.๒ ให มี ก ารดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
กระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพลทุกฝาย และใหมีการเตรียม
ความพร อมเพื่ อการประกั นคุ ณภาพภายนอก ในเวลาที่ กํ าหนดตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๕.๓ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเรียบรอยกอน
เริ่มปการศึกษาใหมของทุกป พรอมทั้งเสนอแนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปการศึกษาตอไปตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีการเผยแพร
ขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมเปนความลับของทางราชการตอสาธารณชน
๒.๕.๔ สนับสนุน สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถานศึกษาในกองทัพและนอกกองทัพ เพื่อติดตามความกาวหนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ความรวมมือชวยเหลือ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล
๒.๕.๕ ใหจัดทําระเบียบการวัดและการประเมินผลการศึกษาในแตละหลักสูตร
ใหเปนไปตามระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน และใหมีการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมดานสติปญญา เจตคติ ทักษะ และบุคลิกภาพ
/๒.๖ การใชประโยชน...

-๖๒.๖ การใชประโยชนจากการศึกษา
๒.๖.๑ สนับสนุน สงเสริม ใหกําลังพลเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ
ในสถานศึกษาของกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและตางประเทศ โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ
ความพรอมที่จะเขารับการศึกษาตอ ตามโอกาสและความเหมาะสม เพื่อที่จะไดนําความรูและประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงานใหกองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๖.๒ ใหใชความรูตามคุณวุฒิการศึกษาและผลการศึกษาของกําลังพลในการ
บรรจุลงในตําแหนงหรือมอบหมายงานในหนาที่ เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความรู
ความสามารถที่ไดศึกษามา และเพื่อประโยชนของหนวยงานและกองทัพ
๒.๖.๓ สนับสนุน สงเสริมใหขาราชการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย ตํารา
บทความทางวิชาการที่ไมเปนความลับทางราชการ และใชผลงานทางวิชาการที่ผลิตออกมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและกองทัพ
๒.๖.๔ สนับสนุน สงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ และมีความเจริญในอาชีพที่เทาเทียมกับกําลังพลอื่น ๆ
โดยจัดใหมีระบบการหมุนเวียนกําลังพลอยางเหมาะสม
๒.๖.๕ สงเสริมการถายทอดความรู และเทคโนโลยีทางทหารที่มิใชความลับ
ทางราชการทหารแกสถานศึกษานอกกองทัพและภาคเอกชน เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
กองทัพและประเทศชาติตอไป
๓. ใหเรงรัดพัฒนากําลังพลในดานการศึกษาตามนโยบายนี้ และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอกระทรวงกลาโหม ภายใน ๓๐ วันของทุกสิ้นปงบประมาณ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง
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