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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๐
การตรวจสอบความครบถ้วนของดาเนินการ

แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)
ปี พ.ศ.๒๕๖๐
๑. ภารกิจ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่
วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และการฝึกอบรม
แก่กาลังพลของกองทัพอากาศ ตามที่กองทัพอากาศกาหนดและการอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการ
ในสายวิ ทยาการ ด้านการศึกษา การฝึ ก และการอนุ ศาสนาจารย์
มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๑ ความสาคัญของภารกิจต่อกองทัพ
๑) การปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษา เป็นการเตรียมกาลังทหาร เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้กาลังทหาร
๒) สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึก การพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาบุคลากรทาหน้าที่ด้านการฝึกศึกษาของทุกสายวิทยาการ
๓) การอนุศาสนาจารย์ พัฒนากาลังพลให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจเข้มแข็ง พร้อมปฏิบัติภารกิจ
๑.๒ บทบาทหน้าที่
ผลิตและเสริมสร้างสมรรถนะกาลังพลให้กับ ทอ.ด้วยระบบการฝึกศึกษา (Education and Training
System) และทาหน้าที่ฝ่ายอานวยการด้านการศึกษาและการฝึกให้กับ ทอ.
๑.๓ เป้าหมายผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ. มีคุณลักษณะตรง

๒.วิสัยทัศน์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๘

-๒การปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษา มีขีดความสามารถในการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric
Operations : NCO) มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานฝึกศึกษาเข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่วนบัญชาการ ส่วนบริหาร
การศึกษา ส่วนปฏิบัติการฝึกศึกษา ส่วนวิชาการ ส่วนสนับสนุนการฝึกศึกษาและส่วนบริการ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และข่าวสาร โดยหน่วยงานในระบบการฝึกศึกษาจะมีฐานข้อมูลเดียวกัน (Common
Information) เกิดความตระหนักรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน (Shared Situation Awareness) ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความร่ ว มมื อ (Collaboration) และการประสานสอดคล้ อ งในการปฏิ บั ติ เ(SelfเSynchronization)
ของทุกส่ ว น ส่ งผลให้ การปฏิบั ติภ ารกิ จยุท ธศึ กษาเป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถวางแผน สั่ ง การ
อานวยการฝึกศึกษา รวมถึงวัดและประเมินผล ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ อันจะนาไปสู่
ความสาเร็จในการผลิตและพัฒนากาลังพลให้กับ ทอ.
ระบบการปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษารูปแบบใหม่ในอนาคต มีประสิทธิภาพสูง ทางานอย่างเป็นระบบ
สอดคล้ องเชื่อมโยงกับ ด้านยุทธการ และด้านกาลั งพลของ ทอ. โดยนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ที่มีความทันสมัยมาใช้งานทั้งในการปฏิบัติการฝึกศึกษาและการบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ สามารถรับรู้ข้อมูลสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และสามารถ
ติดตามผลของผู้เรียนเพื่อเตรียมการสอนแนะนาได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล มุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นกาลังพล
ที่ มี คุ ณ ภาพ อั น จะส่ ง ผลให้ ยศ.ทอ.มี ขี ด ความสามารถทางการฝึ ก ศึ ก ษามุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ ต้ อ งการ
(Effect - Based Operation: EBO) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรทางการฝึกศึกษาที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ ถือเป็นปัจจัยทวีกาลังทางด้านกาลังพล (Human Force
Multiplier) ที่สาคัญยิ่ง
ระบบการฝึ ก อบรมผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการศึ ก ษาและการฝึ ก ของทุ ก สายวิ ท ยาการใน ทอ.
มีประสิทธิภาพสูง สามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.ให้มี คุณภาพมาตรฐาน มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารจัดการฝึกศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดทาโครงการศึกษา การทาหน้าที่
ครูทหาร การวัดและประเมินผลการฝึกศึกษา เป็นต้น
อาคารสถานที่มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจยุ ทธศึกษาในอีก ๒๐ ปี รองรับการฝึกศึกษา
ของทหารมิ ตรประเทศ การประชุ ม ของทหารระดั บนานาชาติ เพื่อ สนับ สนุ นการพัฒ นาความมั่ นคงและ
เสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงที่พัก ที่ทางาน สวัสดิการและสาธารณูปโภคที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยสูง
สาหรับทหารจากที่ตั้งต่างจังหวัด และทหารมิตรประเทศที่เข้ามาปฏิบัติราชการใน ทอ. โดยใช้จุดแข็งของที่ตั้ง
ดอนเมือง ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

๓. พันธกิจ
๓.๑ กลุ่มงานบริหาร (Admin)
- งานปกครอง บังคับบัญชา และบริหารทรัพยากรหน่วย
- งานฝ่ายอานวยการในกองบัญชาการ
- งานพัฒนาระบบราชการ

-๓๓.๒ กลุ่มงานปฏิบัติการ (Operation)
งานการฝึกศึกษา (Education and Training)
- งานฝ่ายอานวยการฝึกศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา อานวยการศึกษา
- งานพัฒนาองค์การรองรับยุทธศาสตร์และนโยบาย
- งานกิจการอาเซียนในส่วนการฝึกศึกษา
- งานพัฒนาและกลั่นกรองหลักสูตรของ ทอ.
- งานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของ ทอ.(ประกันคุณภาพ)
- งานบริหารและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.
- งานวิทยฐานะครูทหารและบุคลากรทางการศึกษาของ ทอ.
- งานมาตรฐานการศึกษา
- งานพัฒนาขีดความสามารถผู้ทาหน้าที่ครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกศึกษาในทุกสายวิทยาการ
- งานสร้างและพัฒนากระบวนการทางานวิชาการทหารอากาศ เพื่อเรียบเรียงและผลิตเอกสารตารา
วิชาการให้กับ ทอ.
- งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการภายในและภายนอก ทอ.
- งานสถานศึ ก ษา จั ด การฝึ ก ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นานายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รให้ เ ป็ น ผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร
ฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายอานวยการ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี
- งานสถานศึกษา จัดการฝึกศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานายทหารชั้นประทวนให้กับ ทอ.
- งานฝึกอานวยการยุทธ ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี
- งานวัดและประเมินผล ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกศึกษา
- งานวิจัยและพัฒนาการฝึกศึกษา
- งานสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาใน ยศ.ทอ.
- งานเผยแพร่แนะแนวการศึกษาของ ทอ.
งานสนับสนุนการฝึกศึกษา (Operation Support)
- งานทดสอบความถนัดและทดสอบวิภาวะวิสัย เพื่อคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ.
- งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกาลังพลของ ทอ. และภาษาไทยให้กับทหารมิตรประเทศ
- งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับกาลังพล ทอ.และงานอนุศาสนาจารย์
- งานบริการความรู้ งานห้องสมุดของ ทอ.
๓.๓ กลุม่ งานบริการ (Service)
- งานบริการ สายพลาธิการ พัสดุ ช่างโยธา ขนส่ง
- งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายใน ยศ.ทอ.
- งานโรงพิมพ์กองทัพอากาศ

-๔-

๔. ค่านิยม ยศ.ทอ.
มีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ช่วยสนับสนุนการไปสู่วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทอ. มีรายละเอียด ดังนี้
“รู้บทบาท รักองค์การ ใช้ข้อมูลจริง มุ่งสู่อนาคต”
ค่านิยม
รู้บทบาท

นิยาม (Define)
การเข้าใจบทบาทตามตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเอง และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน

พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior)
ทาหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์ ไม่ทางาน
ซ้าซ้อนกับผู้อื่น ทางานเป็นระบบ ทาให้
ระบบงานสมบูรณ์ งานส่วนรวม
เกิดประสิทธิภาพสูง

รักองค์การ

รักหน่วยงานที่สังกัด
อย่างแท้จริง รัก ยศ.ทอ.

ทุ่งเทให้กับงาน ช่วยคิด ช่วยทา ช่วย
พัฒนาหน่วย อย่างเต็มกาลัง

ใช้ข้อมูลจริง

การทางานด้วยความจริง ด้วย
ข้อมูลที่เป็นความจริง

พยายามแก้ไขจุดอ่อน กล้าที่จะพูดความ
จริง เปิดใจกว้าง ยอมรับจุดด้อยเพื่อการ
พัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต

มุ่งสู่อนาคต

มุ่งมั่น พัฒนา สู่เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

สนใจ ศึกษา แนวโน้มสถานการณ์อนาคต
รู้จักคิดเตรียมการ มองเห็นเป้าหมาย
อนาคต

หมายเหตุ
แนวทางการกาหนดค่านิยม ศึกษาจากเอกสาร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ ๒ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิมพ์เมื่อ พ.ค.๕๘

-๕-

๕. สถานการณ์
๕.๑ สถานการณ์ทั่วไป
ปัจจุบัน ทอ.กาหนดวิสัยทัศน์เป็นกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค หรือ One of the Best Air Forces
in ASEAN คือมีขีดความสามารถในทุกมิติ อยู่ ในระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้มี ขีดความสามารถใชเทคโนโลยีดิจิตอล และแนวคิดการ
ปฏิบัติการที่ใชเครือข่ายเป็นศูนยกลางในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ รวมถึงการพัฒนาให้
มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมทุกมิติในประชาคมอาเซียน โดยกาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ ในส่วนการพัฒนากาลังพลมีนโยบายและแผนงานด้านการศึกษาที่สาคัญ ซึ่งจะ
นามาปฏิบัติให้ เกิด เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ นโยบายการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๑ และนโยบายการศึกษาของ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ และแผนพัฒนาการศึกษา ทอ. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ยศ.ทอ.ได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพ จึงดาเนินการจัดทา
ยุ ทธศาสตร์ ก รมยุ ท ธศึ กษาทหารอากาศ เพื่อ เป็ นยุ ทธศาสตร์ร ะยะยาวที่มี การก าหนดเป้ าหมาย ทิศ ทาง
แนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องและรองรับกับ สภาวะแวดล้อมที่กาลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยุทธศึกษาของกองทัพอากาศ
และเป็นการสร้างความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านกาลังทางอากาศ Air Force Education Hub ได้ในอนาคต
๕.๒ การปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
อยู่ในช่วงของการพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ.
ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การที่ทันสมัย (Modern Organization)
เพือ่ ให้ ยศ.ทอ.สามารถปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
๑) ผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบให้ ทอ.มีความชัดเจน
๒) มีแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ Concept of Operations: CONOPS แสดงความสัมพันธ์
ในกระบวนการทางานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง และครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพ
๓) บริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ระบบการใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย และมีความพร้อม
ในยามวิกฤติ ทั้งกลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ และกลุ่มงานบริการ
๔) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในผลผลิตและบริการที่ส่งมอบให้ ทอ.และสามารถปฏิบัติงาน
ตามระบบที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) บุคลากรทางการศึกษามี “ค่านิยมร่วมในการฝึกศึกษา” ที่สนับสนุนการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์
ยศ.ทอ.มี พ ฤติ ก รรมเป็ น ต้ น แบบแบบอย่ า งการกระท าตามค่ า นิ ย มหลั ก ของ ทอ.เพื่ อ เป็ น “แม่ พิ ม พ์ ข อง
กองทัพอากาศ” และมีจิตสานึก “คุณธรรมจริยธรรม”
๖) มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกขับเคลื่อนในการปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลง
และสิ่งท้าทายในอนาคต
๗) มีระบบการบริหารจัดการความรู้ในทุกขั้นตอนการทางาน

-๖๘) มีแผนงานและโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่ งอานวยความสะดวกและสถานที่ทางาน
เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
๙) มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่สมดุลย์กับธรรมชาติ

๖. ประเด็นกลยุทธ์
ST ผลิตและพัฒนากาลังพลให้กับ ทอ. ด้วยระบบการฝึกศึกษา

๗. เป้าประสงค์
๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective) หมายถึง คุณภาพเป้าหมายผลผลิต
และการบริการ
SP1 ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ. มีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด สามารถปฏิบัติการใช้กาลัง
ทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SP2 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อพัฒนาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (Internal process Perspective)
หมายถึง กระบวนการภายในของ ยศ.ทอ.
IP1 การผลิตและพัฒนากาลังพลด้วยหลักสูตรหลักขั้นต้น หมายถึง การปรับสภาพพลเรือนให้เป็น
ทหาร และการพัฒนากาลังพล ตามหลักสูตรของ รร.จอ.ฯ, รร.นม.ฯ และ รร.นป.ฯ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
IP2 การพัฒนากาลังพลด้วยหลักสูตรหลักขั้นปลาย หมายถึง การพัฒนาทหารอาชีพ ตามหลักสูตรของ
วทอ.ฯ, รร.สธ.ทอ.ฯ, รร.นอส.ฯ และ รร.นฝ.ฯ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
และสามารถปฏิบัติการใช้กาลังทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
IP3 การพัฒนากาลังพล ทอ.ให้มคี ุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนากาลังพล ทอ.ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จิตใจเข้มแข็ง พร้อมปฏิบัติภารกิจ
IP4 การบริ ก ารความรู้ แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึ ง การสนับ สนุน การฝึ กศึ ก ษาในด้ า น
การบริก ารความรู้ และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่ งานสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ กับ
สถานศึกษา งานบริการความรู้ และงานห้องสมุดกองทัพอากาศ
IP5 การบริหารการศึกษา หมายถึง การทาหน้าที่ฝ่ายอานวยการด้านฝึกศึกษาให้กับ ทอ.และยศ.ทอ.
ได้แก่ งานสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาบุคลากรของ ทอ.ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของทุกสายวิทยาการ

-๗IP6 พัฒ นาบุค ลากร ทอ.ที่ปฏิ บัติ งานด้า นการศึ กษาและการฝึ ก หมายถึ ง การพัฒ นาบุ คลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของทุกสายวิทยาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะผู้ทาหน้าที่ครูอาจารย์
ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
IP7 พัฒนาภาษาต่างประเทศให้กาลังพล ทอ. หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่กาลังพลของ ทอ.
IP8 การทดสอบเพื่อคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ. หมายถึง การทดสอบบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
คัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ.ให้เกิดประสิทธิภาพ
๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา หมายถึง การพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ยศ.ทอ.
LP1 เสริมสร้างขีดสมรรถนะระบบปฏิบัติงาน
เป้าหมายหลัก ระบบปฏิบัติงานของ ยศ.ทอ.มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. ระบบปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง ผสานสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพสูง
๒. พร้อมปฏิบัติงานยามวิกฤติ ทั้งส่วนบัญชาการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนบริการสนับสนุน
๓. การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย
๔. สามารถปฏิบัติงานยุทธศึกษาร่วมกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
LP1-1 พัฒนาระบบราชการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)
คาว่า “ระบบราชการ” ในที่นี้ หมายถึง กระบวนการทางานตามภารกิจยุทธศึกษา โดย
ก.พ.ร.ยศ.ทอ. และ สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. ศึกษาและกาหนดผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ ทอ.ให้มีความชัดเจน ออกแบบระบบ
การปฏิบั ติงาน ให้ สามารถปฏิบั ติภ ารกิจยุทธศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มี CONOPS แสดงความสั มพันธ์
ในกระบวนการทางานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพ
๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA) เกิดเป็น
ระบบงานประจาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ
ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์การดาเนินการของ ยศ.ทอ.
๓. บูรณาการงานพัฒนาระบบราชการของ ยศ.ทอ. จัดหน่วยรับผิดชอบให้ เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพในการทางานแต่ละด้าน โดยปรับปรุงระบบงานที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่
ลดภารกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๔. จั ด ท าคู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านฝึ ก ศึ ก ษาของ ยศ.ทอ.(Standard Operating
Procedure: SOP) และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานฝึกศึกษาของ ทอ.เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน
ตรงกัน และเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันทีช่ ัดเจน

-๘LP1-2 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
หมายถึง การพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการทางาน ให้ผสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โดย ก.พ.ร.ยศ.ทอ. และ สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วย
ใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการเงินให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ระบบ
การวางแผน การจัดทางบประมาณ ระบบคานวณต้นทุนผลผลิต ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารการเงิน
และควบคุมงบประมาณ ระบบการบริหารสินทรัพย์ ระบบการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินการ
เป็นต้น
๒. พัฒ นาระบบกลั่ น กรองโครงการที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ออกแบบ
CONOPS และจัดทาคู่มือการปฏิบัติ โดยมุ่งให้เกิดผลผลิตตรงตามเป้าหมาย
LP2 เสริมสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย (Modern Learning Organization)
เป้าหมายหลัก ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. ระบบการปฏิ บั ติง าน มี ค วามทั น สมัย และประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาของ ทอ.
๒. วัฒนธรรมองค์การของ ยศ.ทอ. มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนสาคัญ
๓. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น “แม่พิมพ์ของทหารอากาศ”
ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
เป้า หมายใน ปี ๕ ๙ ความส าเร็จในการจัดทาโครงการและงบประมาณ เพื่อบรรจุในผั งแม่บท
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
LP2-1 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยีตามการพัฒนาของ ทอ. โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ
นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยร่วมกันศึกษาและ
กาหนดรูปแบบมาตรฐานของระบบฐานข้อมูล องค์การ เพื่อลดอุปสรรค ความแตกต่าง ความยุ่งยากซับซ้อน
ในการทางานร่วมกันทุกส่วน
๒. พัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่าย มีความยืดหยุ่น และความปลอดภัยสูง สามารถใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์ ICT ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพสูงในการทากิจกรรมการฝึกศึกษา
ในทุกขั้นตอน
LP2-2 ส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วย
รับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. จัดให้ มีกิจ กรรมการพูดคุยที่ เกิดประโยชน์ในเรื่องเดีย วกัน เพื่อให้เกิดการระดมสมอง
การแลกเปลี่ยน (Sharing) ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมตัวบุคลากรจากหลาย
หน่วยงาน

-๙๒. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นในการทางานและการ
แก้ไขอุปสรรคปัญหาร่วมกันบนเวทีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้กาลังพลสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ง่าย เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเวลาให้ได้ผลงานมากขึ้น
๓. ปรับปรุงพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การปิดกั้นการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี การใช้อานาจอิทธิพลในการนาความเห็น โดยการสร้างค่านิยมขององค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยไปสู่วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทอ.
LP3 เสริมสร้างการฝึกศึกษาของทหารอากาศให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
เป้าหมายหลัก การฝึกศึกษาของทหารอากาศมีคุณภาพและมาตรฐานสากล และสามารถปฏิบัติงาน
ยุทธศึกษาร่วมกับมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สาเร็จหลักสูตรจาก ยศ.ทอ.มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
จากนานาประเทศ และมีความพร้อมเป็น Air Force Education Hub ของอาเซียนในอนาคต
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. ระบบการฝึกศึกษา ทอ.มีลักษณะเป็ นสากล ผลิตและพัฒนากาลังพลให้สามารถปฏิบัติการ
ใช้กาลังทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
๒. การปฏิบัติงานยุทธศึกษาของ ทอ. มีมาตรฐานและลักษณะสากล สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
เหล่าทัพอื่นทั้งในประเทศและมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)
LP3-1 พัฒนาระบบการศึกษา ทอ.ให้ทันสมัย
เป้าหมาย ปี๕๙ ความสาเร็จในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบศึกษาของ ทอ.
เป้าหมาย ปี๖๐ ความสาเร็จในการพัฒนาระบบศึกษาของ ทอ.
โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. ปรับปรุงระบบการศึกษาของ ทอ.ให้ทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
ของ ทอ. และมีความเป็นสากล โดยดาเนินการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เช่น ยก.ทอ. และ กพ.ทอ.
๒. ออกแบบระบบฝึกการวางแผนและการอานวยการยุทธ์ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ
และระดับยุทธวิธี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้าซ้อน และเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ต่อ ทอ.
๓. ปรับปรุงโครงสร้าง ยศ.ทอ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานบริหารการศึกษา
งานวัดและประเมินผล งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิทยฐานะครูทหาร และงานฝึกอานวยการยุทธ
LP3-2 พัฒนาหลักสูตรของ ทอ.ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ ทอ.ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ได้ ผ ลผลิ ต ตรงตาม
เป้าหมายที่ ทอ.ต้องการ ลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพ ยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะเวลาและบุคลากร มุ่งพัฒนา
ระบบการทางานการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (ปี ๕๙ – ๖๐)

- ๑๐ ๒. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกของ ทอ. โดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ให้สูงขึ้น (ดาเนินการต่อเนื่อง ปี ๕๙ – ๖๘)
LP3-3 พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติการใช้กาลังทหารของกาลังพล ทอ.
โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. พั ฒ นากระบวนการวั ด คุ ณ ภาพผลผลิ ต จากการฝึ ก ศึ กษา ให้ มี ค วามชั ดเจน เพื่ อ ให้ มี
คุณลักษณะของผู้สาเร็จหลักสูตรที่ ทอ.ต้องการ โดยดาเนินการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เช่น ยก.ทอ. และ กพ.ทอ.
(ปี ๕๙ - ๖๐)
๒. ปรับปรุงเครื่องมือวัด ให้ตรงประเด็นเรื่องความสามารถของกาลังพลในการปฏิบัติการใช้
กาลังทางทหาร (ปี ๕๙ – ๖๐)
๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
- ปี ๕๙ วางแผน จัดทาโครงการ เพื่อให้ได้รับงบประมาณในปี ๖๑ – ๖๒
LP3-4 พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนให้มี คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล โดย สบศ.ฯ
เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. พัฒ นาระบบการจั ด การเรี ยนการสอนของสถานศึ กษาของ ยศ.ทอ.ให้ เ ป็น มาตรฐาน
มี CONOPS เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
๒. พัฒนาระบบการทางานการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
- ปี ๕๙ วางแผน จัดทาโครงการ เพื่อให้ได้รับงบประมาณในปี ๖๑ – ๖๒
๓. พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานให้ กับ สถานศึ กษาของ ยศ.ทอ.ไปสู่ ร ะดั บ สากล โดยใช้
ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง (ดาเนินการต่อเนื่อง ปี ๕๙ – ๖๘)
LP4 เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานวิชาการของ ทอ.
เป้าหมายหลัก ทอ.มีศักยภาพในการปฏิบัติงานวิชาการ มีความพร้อมร่วมมือเป็นเครือข่ายวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. สร้างกระบวนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ และสร้างนักวิชาการให้กับ ทอ.
๒. ทอ.มีแหล่งผลิต บ่มเพาะนักวิชาการทหาร เพื่อ รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาททหารอาเซียน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๓. มีพื้นที่และอาคารสถานที่ปฏิบัติงานวิชาการ
๔. มีศักยภาพในการพิมพ์เอกสารวิชาการของ ทอ.
๕. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการทหารให้ทันสมัยและเป็นสากล
๖. มีเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็ง

- ๑๑ เป้าหมายการดาเนินการ
เป้าหมาย ปี ๕๙ – ๖๐ ปรับโครงสร้างอัตรา โดยจัดตั้งหน่วยงานวิชาการทหารอากาศ
เตรียมจัดทาโครงการ งบประมาณรองรับ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
เป้าหมาย ปี ๖๑ – ๖๒ จัดตั้งหน่วย ใช้งบประมาณที่ได้รับ เริ่มกระบวนการทางานงิชาการทหาร
เป้าหมาย ปี ๖๓ – ๖๘ ปฏิบัติงานในสถานที่ทางานใหม่
LP4-1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานวิชาการให้กับ ทอ. โดย สบศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. ออกแบบสร้างระบบการปฏิบัติงานวิช าการของ ทอ. โดยเชื่อมโยงการทางานระหว่าง
งานวิชาการทหารอากาศ และงานวิชาการของสายวิทยาการต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มีผลผลิตและบริการที่ผสานสอดคล้องกัน
๒. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานวิชาการต่างๆ ของ ทอ.เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดศักยภาพ
สูงสุด ได้แก่ งานวิ ชาการทหารอากาศ งานหลักนิยม งานยุทธศาสตร์ทหาร และงานยุทธศาสตร์พัฒนา
กองทัพ
๓. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งรองรั บ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการของ ยศ.ทอ. โดยจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบงานวิชาการทหารอากาศ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานวิชาการของสายวิทยาการต่าง ๆ
โดยกาหนดให้มีตาแหน่ งนั กวิช าการ เพื่อปฏิบัติงานด้านวิช าการ ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้วิช าการทหาร
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ช าการ การเรี ย บเรี ย งและกลั่ น กรองเอกสารวิ ช าการของ ทอ.รวมถึ ง การท าหน้ า ที่
ครูอาจารย์และนักวิชาการของ ทอ.
๔. เตรี ย มพื้ น ที่แ ละอาคารสถานที่ ปฏิ บั ติ ง านวิช าการ ให้ เ หมาะสมตามการปรั บ เปลี่ ย น
แผนการย้ายที่ตั้งหน่วยของกองทัพ
๕. สร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทอ.และ มิตรประเทศ
LP4-2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการทหารให้ทันสมัยและเป็นสากล โดย กวบ.ฯ และ สบศ.ฯ
เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. จัดหาเอกสารตาราวิชาการทหารที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษา
๒. บูรณาการร่วมกันในการดาเนินการ ได้แก่ หน่วยบริหารงานฝึกศึกษา หน่วยใช้ความรู้
หน่วยบริหารจัดการความรู้ หน่วยจัดหาเอกสารตาราวิชาการ หน่วยบริการความรู้
LP4-3 พัฒนาขีดความสามารถการพิมพ์เอกสารวิชาการของ ทอ. โดย โรงพิมพ์กองทัพอากาศ เป็น
หน่วยรับผิดชอบดาเนินการร่วมกับ นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ. ดังนี้
๑. พั ฒนาขี ดความสามารถของ โรงพิ มพ์กองทัพอากาศ ให้ ทันสมั ยและมี ประสิ ทธิภาพสู ง
เพื่อรองรับงานพิมพ์เอกสารวิชาการของ ทอ.
๒. พั ฒนาอาคารสถานที่ และท าเลที่ ตั้ งของ โรงพิ มพ์ กองทั พอากาศ ให้ เหมาะสมกั บการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

- ๑๒ LP5 เสริมสร้างขีดความสามารถการทดสอบบุคคลเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ.
เป้าหมายหลัก ระบบการทดสอบบุคคลมีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานและเข้าสู่ความเป็นสากล
มากยิ่งขึน้
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. สามารถสนั บ สนุ น การทดสอบบุคคล ได้เหมาะสมกับลั กษณะของงานที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ทอ.
๒. ระบบฐานข้อมูลทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการคัดเลือกคัดสรรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการดาเนินการ
เป้าหมาย ปี ๕๙ – ๖๐ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งอั ต ราให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งยั่ ง ยื น
เตรียมจัดทาโครงการ งบประมาณรองรับ และสิ่ งสนับสนุนต่าง ๆ
ศึกษาพิจารณา วางแผนด้านอาคารสถานที่ร่วมกับ สบศ.ฯ และ กกบ.ฯ
เป้าหมาย ปี ๖๑ – ๖๘ ใช้งบประมาณที่ได้รับ พัฒนาองค์กร ปฏิบัติงานในสถานที่ที่เหมาะสม
LP5-1 พัฒนาเครื่องมือการทดสอบบุคคลให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลพ(ดาเนินการต่อเนื่อง
ปี ๕๙ – ๖๘)
๑. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การทดสอบบุ ค คล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลที่ เ หมาะสม
ต่อรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานของกองทัพตามวิสัยทัศน์ ทอ.
๒. พัฒ นาเครื่ องมือการทดสอบบุคคลภาคภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้กับนายทหารนักเรียน
มิตรประเทศที่เข้ารับการฝึกศึกษาในไทย
LP5-2 พัฒนาระบบการทดสอบและฐานข้อมูลให้ทันสมัย
๑. ระบบการทดสอบบุคคล ทันสมัย มีมาตรฐาน
๒. ระบบฐานข้อมูลทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการคัดเลือ กคัดสรร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LP6 เสริมสร้างขีดความสามารถรองรับทหารอาเซียนและมิตรประเทศเข้าฝึกศึกษากับ ทอ.ไทย
เป้าหมายหลัก ยศ.ทอ.เป็นศูนย์การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. บุคลากร ยศ.ทอ.สามารถติดต่อสื่อสารกับมิตรประเทศด้วยภาษาอังกฤษ
๒. ระบบการดูแล นทน.มิตรประเทศมีประสิทธิภาพ
๓. ยศ.ทอ.มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับทหารอาเซียนและมิตรประเทศ
๔. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
๕. สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับทหารมิตรประเทศ

- ๑๓ เป้าหมายการดาเนินการ
เป้าหมาย ปี ๕๙ – ๖๐ วางแผน จัดตั้งหน่วยงาน
เตรียมจัดทาโครงการ งบประมาณรองรับ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
เป้าหมาย ปี ๖๑ – ๖๒ ใช้งบประมาณพัฒนา เริ่มกระบวนการทางานงิชาการทหาร
เป้าหมาย ปี ๖๓ – ๖๘ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
LP6-1 พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
๑. พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อมิตรประเทศ
LP6-2 พัฒนาระบบการดูแล นทน.มิตรประเทศ
จัดทาระบบและคู่มือในการดูแล นทน.มิตรประเทศ แบบ One-stop Service
LP6-3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการสอนภาษาไทย
จัดทาแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอนภาษาไทย เพื่อรองรับทหารจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนและทหารจากมิตรประเทศ เข้ารับการฝึกศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
LP7 เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
เป้า หมายหลัก อาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก รวมถึงระบบเครือข่ายของ ยศ.ทอ.
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานฝึกศึกษาและงานวิช าการ สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ในงานฝึกศึกษาและงานวิชาการทหารได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. กาลังพล ยศ.ทอ.มีสมรรถนะสูง
๒. มีระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๓. อาคารสถานที่และพื้น ที่ของ ยศ.ทอ.รองรับระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง
๔. มีความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะกาลังพลได้ครบทุกองค์ประกอบบุคคล
๕. สามารถรองรับปริมาณงานได้ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
เป้าหมายการดาเนินการ
เป้าหมาย ปี ๕๙ – ๖๐ เส้นทางความเจริญก้าวหน้าชัดเจน ระบบการบริหารกาลังพลมีประสิทธิภาพ
จัดทาแผนย้ายที่ตั้ง จัดทาโครงการ งบประมาณ สิ่งสนับสนุน
เป้าหมาย ปี ๖๑ – ๖๒ ใช้งบประมาณ ดาเนินการพัฒนาตามแผน
เป้าหมาย ปี ๖๓ – ๖๘ สร้างอาคารและย้ายเข้าสถานทีท่ างานใหม่

- ๑๔ LP7-1 พัฒนากาลังพลผู้ปฏิบัติงานฝึกศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
ปรับปรุงเส้นทางความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ และการหมุนเวียนไปในตาแหน่ง
ที่สาคัญตามความรู้ความสามารถ และปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคลากรไปศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ เพื่อ
จูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบการคัดเลือก
๑. นาระบบสมรรถนะหน้าที่ของสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก มาใช้ในการบริหารกาลังพล
๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับค่าวิทยฐานะ
๓. สร้ า งจิ ต ส านึ ก การเป็ น แม่ พิ ม พ์ ข องกองทั พ โดยรณรงค์ ใ ห้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ปฏิบัติตนตาม ค่านิยมหลักของ ทอ. และตะหนักความสาคัญว่า “ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ ครูทหารคือแม่พิมพ์
ของกองทัพ” บุคลากรทางการศึกษาจึงต้องเป็นต้นแบบ แบบอย่างด้านการกระทาที่ถูกต้องให้กับกาลังพลของ
กองทัพ โดยมุ่งเน้นการรักษาคาพูด สัจจะวาจาทหาร ให้เป็นพื้นฐานการปฏิบัติตน
๔. จัดทาแผนและโครงการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๕. บรรจุเข้าแผนแม่บทของ ทอ. ในด้านกาลังพล
LP7-2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ให้มีความทันสมัย
รองรับการปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษาของ ทอ.ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒. บรรจุเข้าแผนแม่บทของ ทอ. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

- ๑๕ ๘. แผนที่กลยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) ปี ๖๐
วิสัยทัศน์ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นองค์การการศึกษาทางทหารชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
“One of the Best Military Education Organizations in ASEAN”
เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.
Strategic Themes

ประเด็นกลยุทธ์ ยศ.ทอ.

ST ผลิตและพัฒนากาลังพลให้กับ ทอ.

Strategic Themes

ด้วยระบบการฝึกศึกษา

มุมมอง
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Perspective

มุมมอง
ด้านกระบวนการ
Internal process
Perspective

SP1 ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
สามารถปฏิบัติการใช้กาลังทหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่

SP2 สนับสนุน
การปฏิบัติงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาความมั่นคงและ
เสถียรภาพในภูมภิ าค

เป้าหมาย
ผลผลิตและบริการ

IP1 การผลิตและ
พัฒนากาลังพล
ด้วยหลักสูตรหลัก
ขั้นต้น

IP2 การพัฒนา
กาลังพลด้วย
หลักสูตรหลัก
ขัน้ ปลาย

IP3 การพัฒนา
กาลังพล ทอ.ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม

IP4 การบริการ
ความรู้และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

IP5 การบริหาร
การศึกษา

IP6 พัฒนาบุคลากร
ทอ.ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา
และการฝึก

IP7 พัฒนา
ภาษาต่างประเทศ
ให้กาลังพล ทอ.

IP8 การทดสอบ
เพื่อคัดเลือกคัดสรร
บุคคลของ ทอ.
กิจกรรมหลัก

มุมมองด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา
Learning and growth
Perspective

การพัฒนาขีดความสามารถการฝึกศึกษา
LP1 เสริมสร้าง
ขีดสมรรถนะระบบ
ปฏิบัติงาน

LP2 เสริมสร้าง
ให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย

LP3 เสริมสร้าง
การฝึกศึกษาของทหารอากาศ
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล

LP4 เสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
วิชาการของ ทอ.

LP5 เสริมสร้างการ
ทดสอบเพื่อคัดเลือก
คัดสรรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพสูง

LP6 เสริมสร้าง
ขีดความสามารถรองรับทหาร
อาเซียนและมิตรประเทศเข้าฝึก
ศึกษากับ ทอ.ไทย

LP7 เสริมสร้าง
ขีดความสามารถเพื่อเพิม่
ผลิตภาพ
พัฒนาองค์กร

- ๑๖ ๙. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
๙.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายถึง คุณภาพเป้าหมายผลผลิตและบริการ
ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
SP1 ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของ เกณฑ์การประเมิน
ยศ.ทอ.มี คุ ณ ลั ก ษณะตรง หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ที่ มี ต่ อ ผู้ ไม่ต่ากว่า ๔ คะแนน
ตามที่ ทอ.กาหนด สามารถ สาเร็จการศึกษา
(เต็ม ๕ คะแนน)
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ก าลั งทหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

SP2 สนับสนุนการปฏิบัติ มีกระบวนการปฏิบัติงาน
งานวิชาการเพื่อพัฒนาความ วิชาการทหารอากาศ
มั่ น คงและเสถี ย รภาพใน เกิดขึ้นใน ทอ.
ภูมิภาค

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
(Baseline)
การประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

-

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ. พศ.๒๕๕๙
– ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงานวิชาการของ ทอ. กลยุทธ์ที่ ๔.๑
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานวิชาการให้กับ
ทอ. ได้แก่
๑. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานวิชาการ
ต่างๆ ของ ทอ. เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงใน
การปฏิบัติงานวิชาการ
๒. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบงานวิชาการทหารอากาศ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

-

-

สบศ.ฯ

- ๑๗ ๙.๒ มุมมองด้านกระบวนการ
เป้าประสงค์
IP1 การผลิตและพัฒนา
กาลังพลด้วยหลักสูตร
หลักขั้นต้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียน
จ่าอากาศ เปรียบเทียบกับ
จานวนของผู้สาเร็จการศึกษา
โรงเรียนจ่าอากาศ ปี งป.๖๐
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลการเมิน
ความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดี–ดีมาก และผล
ประเมินคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาโรงเรียนนายทหาร
ชั้นประทวน ปี งป.๖๐

ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ทีผลประเมิน
ความสามารถอยู่ในเกณฑ์
ดี – ดีมาก และผลประเมิน

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

- การเยี่ยมชมกิจการด้านการศึกษาและร่วมฝึก

๑๐๑,๕๐๐

รร.จอ.ฯ

- นายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๔

๑,๘๙๘,๕๒๐

รร.นป.ฯ

- นายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๕

๑,๘๙๘,๕๒๐

- นายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖

๑,๘๙๘,๕๒๐

- นายทหารประทวน รุ่น ๗๗

๑,๘๙๘,๕๒๐

เดินอากาศต่างประเทศ กับ นนอ.ชั้นปีที่ ๔

- นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๒

๙๘๓,๘๖๐

- นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๓

๙๘๓,๘๖๐

- นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๔

๙๘๓,๘๖๐

- นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘

๔,๗๕๘,๘๘๐

- นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙

๔,๖๙๘,๘๘๐

รร.นม.ฯ

- ๑๘ เป้าประสงค์

IP2 การพัฒนากาลังพลด้วย
หลักสูตรหลักขั้นปลาย

ตัวชี้วัด
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก
เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา จากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ในปีงบประมาณ ๖๐
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลประเมิน
ความรู้ความสามารถในเกณฑ์
ดีมาก และผลประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี-ดีมาก เทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ ในปี
งป.๖๐
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลประเมิน
ความรู้ความสามารถในเกณฑ์
ดีมาก และผลประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก เทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
โรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศในปี งป.๖๐

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

- น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๓

๕๗๔,๙๖๐

- น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๔

๕๗๔,๙๖๐

- การทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑

๕,๔๖๗,๖๕๐

- การทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ ชมกิจการและ

หมายเหตุ

วทอ.ฯ

๑๐,๙๔๙,๘๕๐

ศึกษาภูมิประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน,
สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น,สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐

- เสนาธิการกิจทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑

๑๐,๕๔๗,๑๙๐

- เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ชมกิจการ
และศึกษาภูมิประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน,

๑๓,๔๐๘,๘๐๐

สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐ
เกาหลี

รร.สธ.ทอ.ฯ

- ๑๙ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลประเมิน
ความรู้ความสามารถในเกณฑ์
ดี – ดีมาก และผลประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก เทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส ในปี งป.๖๐

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

- นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑

๒,๒๐๙,๖๕๐

รร.นอส.ฯ

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็ นด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทหาร

๗,๙๔๖,๙๐๔

ของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้าน

๗,๙๔๖,๙๐๔

การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทหาร
ของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒

ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก และผล
ประเมินค่าคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก
เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียน
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
ในปี งป.๖๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินหลักสูตรนายทหารอาวุโส
- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๙

๔,๓๒๓,๓๓๖

- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐

๔,๓๖๑,๘๙๖

- การพัฒนาระบบคิดเพื่อสร้างประสิทธิภาพใน

๓๐,๙๐๐

๓,๕๐๐

การทางานด้วย /Mind Map
- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มี

๑๐,๕๐๐

คุณค่าแก่องค์กร
- การประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็น
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้าน

๗๕๐,๓๘๓

รร.นฝ.ฯ

- ๒๐ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

การศึกษาของ รร.นฝ.ต่างประเทศ
- การเยี่ยมชมกิจการด้านการศึกษาและร่วมฝึก

๑๐๑,๕๐๐

เดินอากาศต่างประเทศ กับ นนอ.ชั้นปีที่ ๔

IP3 การพัฒนากาลังพลให้มี
คุณธรรม จริยธรรม

IP4 การบริการความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละของจานวนกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่
ปฏิบัติได้ เปรียบกับจานวน
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่หน่วยผู้ใช้ขอรับการ
สนับสนุนในปี งป.๖๐
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาตามแผนเทคดนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ยศ.ทอ. ปี ๕๘ – ๖๒

- Squadron Leader

๐

- Squadron officer school

๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

สาเร็จ

- MySQL Administration
- การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของชมรม

-

กอศ.ฯ

๑๖,๕๐๐

กวบ.ฯ

๒,๐๐๐

ห้องสมุดเฉพาะและการประชุมวิชาการ
- E–Learning & Courseware Design

๖,๘๐๐

- ๒๑ เป้าประสงค์
P5 การบริหารการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๑. จานวนหลักสูตรการศึกษา จานวน
ทอ.ที่ผ่านการพิจารณา
๒๒ หลักสูตร
กลั่นกรอง สาเร็จ
๒. จานวนโครงการศึกษา
จานวน
ประจาปีของ ยศ.ทอ.ที่
๔๓ โครงการ
ดาเนินการสาเร็จ
๓. จานวนเรื่องที่ได้รับการ
จานวน
พิจารณาด้านอานวยการ ๙๐๐ เรื่อง
ฝึกศึกษา
๔. จานวนรายงานประเมิน จานวน
ตนเอง (SAR) ของ
๑๒ เรื่อง
สถาบันการศึกษา ทอ.
ตัวชี้วัด

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

- อบรมหัว หน้ าหน่ วยก่ อนไปด ารงตาแหน่ ง
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖๗,๘๕๐

สบศ.ฯ

- อบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีสาหรั บ
ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๗

๖๑,๒๐๐

- เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๗

๓๑๘,๓๑๐

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ
และประเมิ น วิ ท ยฐานะครู ท หาร ส าหรั บ ผู้
ตรวจสอบและประเมิน

๕๓,๕๗๕

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทา
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.

๕๖,๓๒๕

- การประชุมแลกเปลีย่ นระบบการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพทางทหารi(PME)iใน ตปท.
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
- การฝึกงานในหน้าที่

๘๔๒,๗๐๐

๓๘,๘๕๐

- วปอ.อินโดนีเซีย

๕๑๖,๑๒๐

- วปอ.มซ.(The Malaysiam Armed Forces
Defence Course)

๓๑๙,๔๔๐

- วปอ.ออสเตรเลีย

๕๕๖,๑๘๐

- วสท.อซ.

๕๑๖,๑๒๐

- วทอ.ญี่ปุ่น

๑,๐๘๑,๖๐๐

- ๒๒ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

- เสนาธิการกิจสเปน

๖๘๒,๐๒๘

- Air force Command and Staff Course

๔๒๑,๒๓๓

- เสนาธิการกิจเวียดนาม

๔๓๗,๑๕๐

- เสนาธิการกิจเยอรมณี

๔๐๘,๐๕๐

- เสนาธิการกิจอินโดนีเซีย

๓๐๕,๑๖๐

- เสนาธิการกิจ ญี่ปุ่น

๑,๑๑๕,๙๕๐

- เสนาธิการกิจสิงคโปร์

๖๖๑,๖๓๐

- วสท.ฝรั่งเศส (War College)

๕๐๕,๗๐๐

- Malaysian Armed Forces (MAF)

๓๑๙,๔๔๐

- Basic Course for Air Force Staff Officer

๒๙๘,๓๓๓

- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูงมาเลเซีย
Squadron officer Course

๑๕๙,๒๘๐

- นฝ.อินโดนีเซีย

๒๗๐,๐๐๐

- Defense and Strategic Study Courseการ

๑๔๓,๑๐๐

- เยี่ยมชมกิจการด้านการศึกษาและร่วมฝึก
เดินอากาศต่างประเทศ กับ นนอ.ชั้นปีที่ ๔

๑๐๑,๕๐๐

หมายเหตุ

- ๒๓ เป้าประสงค์
IP6 พัฒนาบุคลากร ทอ.
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
และการฝึก

IP7 พัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้กาลังพล ทอ.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก และผล
ประเมินคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก
เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จ
หลักสูตรครูทหาร ในปี งป.๖๐
คะแนนเฉลีย่ ที่ได้จากการเข้า
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการใน
หน่วยที่เข้ารับการทดสอบ

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

- ครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘

๕๒๑,๗๐๕

รร.คท.ฯ

- ครูทหารชั้นสัญบัตร รุ่นที่ ๔๖ สาหรับการ

๕๐๐,๖๑๐

เรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
ร้อยละ
๔๙.๖

- หลักสูตรภาษาไทยสาหรับนายทหาร

๑,๐๐๘,๑๙๐

ต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗
- ภาษาอังกฤษสาหรับเสมียน สน.ผชท.ทหาร

๑๕๘,๔๓๐

ไทย/ต่างประเทศ (ทอ.) รุ่นที่ ๒๗

ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ในปี ๖๐

๓๒,๑๕๐

- โครงการพั ฒ นาความสามารถในการใช้

๑๖๐,๐๐๐

ภาษาอังกฤษของ จนท.ช่างประจาอากาศยาน
สังกัด บน.๖
-

โครงการพั ฒ นาความสามารถในการใช้

๕๘,๑๒๕

ภาษาอังกฤษของกาลังพล ยศ.ทอ.
- โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ผ่านื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Lerarning) สาหรับ

๖๘,๐๐๐

ศภษ.ฯ

- ๒๔ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ / โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร
- โครงการฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
ข้าราชการและนักเรียนทหารไปศึกษา ฝึกงาน

๒๔๖,๐๐๐

ดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ โดยทุ น ทอ. ทุ น ตาม
โครงการ IMET/FMF ทุนตามโครงการ MAP
และทุนตามโครงการ DC
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน

๓๒,๐๐๐

สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) ส าหรั บ
นายทหารประทวน รุ่นที่ ๖
IP8 การทดสอบเพื่อคัดเลือก
คัดสรรบุคคลของ ทอ.

ร้อยละของจานวนผู้รับบริการ
ที่มีความพึงพอใจในผลงาน
การทดสอบบุคคลในระดับ
มาก – มากที่สุด เปรียบเทียบ
กับจานวนหน่วยผูร้ ับบริการ
ทั้งหมดในปี งป.๖๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

- โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทาหน้าที่
สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ

-

ศทบ.ฯ

- ๒๕ ๙.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
หมายถึง การพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘
เป้าประสงค์
LP1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้าง
ขีดสมรรถนะระบบปฏิบัติงาน

LP2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่ทันสมัย

LP3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง
การฝึกศึกษาของทหารอากาศ
ให้มีคุณภาพและาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบราชการด้วย
เครื่องมือบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(PMQA)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ยุทธศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรม
องค์การ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการศึกษา ทอ.
ให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาหลักสูตรของ ทอ.ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการใช้กาลังทหาร
ของกาลังพล ทอ.

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

- ๒๖ เป้าประสงค์

LP4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงานวิชาการ
ของ ทอ.

LP5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการ
ทดสอบเพื่อคัดเลือกคัดสรร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานวิชาการให้กับ ทอ.
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิชาการทหารให้ทันสมัยและเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาขีดความสามารถการ
พิมพ์เอกสารวิชาการของ ทอ.
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาเครื่องมือทดสอบ
บุคคลให้ทันสมัยและมีความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบการทดสอบและ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย

LP6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างขีด
ความสามารถรองรับทหาร
อาเซียนและมิตรประเทศเข้าฝึก
ศึกษากับ ทอ.ไทย

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ พัฒนาระบบการดูแล นทน.
มิตรประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การสอนภาษาไทย

LP7 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เสริมสร้างขีด
ความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

กลยุทธ์ที่ ๗.๑ พัฒนากาลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ฝึกศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ ๗.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ ๗.๓ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

- ๒๗ ๙.๔ งานประจาอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
R1 งานกาลังพล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

งบเงินเดือนสาหรับกาลังพลประจาการ
งบค่าจ้างสาหรับลูกจ้างประจา ที่รับ
ราชการอยู่แล้ว
งบเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างที่รับ
ราชการอยู่แล้ว
งบค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
งบค่าเช่าบ้าน
งบค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ
งบค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
งบเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้
ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
งบเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจาตาแหน่ง
งบค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร
งบฝึกศึกษาอบรมหลักสูตรหลักขั้นต้น

๓๕๓,๕๑๑,๐๐๐
๒๐,๕๙๗,๐๐๐

งบค่าเลี้ยงรับรองของทางราชการ

หมาย
เหตุ

๑๕๕,๓๐๐
๒๕,๘๗๓,๕๐๐
๑,๒๙๓,๗๐๐
๑๒,๗๕๗,๓๐๐
๓๘๔,๐๐๐
๙๙๗,๔๔๐
๓,๙๒๔,๐๐๐
๓๖,๘๙๒,๖๗๐
๑๘,๓๗๙,๒๔๓
๔๔,๗๐๐

- งป.ปกติ
รร.จอ.

- ๒๘ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

R2 งานส่งกาลังและซ่อม
บารุงยุทโธปกรณ์

งบรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
งบจ้างรถยนต์โดยสาร

R3 บริหารงานและ
บริหารหน่วย

งบจัดทาพจนานุกรม ทอ.
งบจัดทาตาราและบรรณสาร
งบจัดทาเอกสารคู่มือ
งบจัดทาเอกสารทางราชการอื่น ๆ
งบจัดทาหนังสือข่าวทหารอากาศ
งบบริหารหน่วย
งบค่าไปรษณีย์โทรเลข
งบบริหารโครงการและแผนงานพิเศษ
งบพิธีการอื่น ๆ
งบค่าธรรมเนียมศาล
งบกีฬาภายใน
งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ.

R4 กิจการพลเรือนและ
การประชาสัมพันธ์

รวม

งบประมาณ (บาท)
๑,๘๙๖,๐๐๐
๔,๖๗๕,๐๐๐

๒๒,๕๐๐
๑๑๔,๗๐๐
๘,๐๐๐
๒๐๐,๕๐๐
๑,๐๗๐,๘๐๐
๖,๔๖๑,๓๐๐
๑๓,๐๐๐
๕๒๙,๒๑๑
๖๐,๖๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๙๕,๗๒๐
๔๙๐,๑๘๐,๑๘๔

หมาย
เหตุ

- ๒๙ ๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์
๑๐.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP1
ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ. มีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
สามารถปฏิบัติการใช้กาลังทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มุมมองด้านผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP2
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานวิชาการเพื่อพัฒนาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
๑๐.๓ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP1
การผลิตและพัฒนากาลังพลด้วยหลักสูตรหลักขั้นต้น หมายถึง การปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหาร และการ
พัฒนากาลังพล ตามหลักสูตรของ รร.จอ.ฯ, รร.นม.ฯ และ รร.นป.ฯ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา ยศ.ทอ. มีคุณลักษณะตรงตามที่
ทอ.กาหนด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคานวณ

๑. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียน จ่าอากาศ
๒. ร้ อ ยละของจ านวนผู้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นเกณฑ์ ดี ตามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย น
นายทหารชั้นประทวน
๓. ร้อยละของจ านวนผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดี ตามหลัก สูตรของโรงเรีย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)

คุณภาพและปริมาณ
๑. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของโรงเรียนจ่าอากาศ
หมายถึง ร้อยละของจานวนนักเรียนจ่าอากาศที่สาเร็จการศึกษา และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ เปรียบเที ยบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่า
อากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ร้ อ ยละของจ านวนผู้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นเกณฑ์ ดี ตามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย น
นายทหารชั้นประทวน หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนนายทหาร
ชั้นประทวน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ร้ อยละของจานวนผู้ มี คุณ ลั กษณะที่พึง ประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูต รของโรงเรี ย น
นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และ ผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
เกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
โรงเรียนจ่าอากาศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

งบประมาณ
ปี ๖๐
๑๐๑,๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ

การประสานงาน

รร.จอ.ฯ

-

๑๐,๕๔๕,๖๖๐

รร.นป.ฯ

-

๑๐,๖๐๗,๖๘๐

รร.นม.ฯ

-

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ ก.ย.๖๐

- ๓๐ ๑๐.๔ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP2
การพัฒนากาลังพลด้วยหลักสูตรหลักขั้นปลาย หมายถึง การพัฒนาทหารอาชีพ ตามหลักสูตรของ วทอ.ฯ,
รร.สธ.ทอ.ฯ, รร.นอส.ฯ และ รร.นฝ.ฯ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด และสามารถปฏิบัติการใช้
กาลังทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคานวณ

๑. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ
๒. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๓. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
๔. ร้อยละของจานวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
คุณภาพและปริมาณ
หรือ ๑. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ
หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ ความสามารถ อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการกิจ
หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มี ผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และ ผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ
อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี - ดี ม าก และผลประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี - ดี ม าก
เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโสในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดี – ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบ
กับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
วิทยาลัยการทัพอากาศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนเสนาธิการกิจทหารอากาศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

งบประมาณ
ปี ๖๐
๑๖,๔๑๗,๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ

๒๓,๙๕๕,๙๙๐

รร.สธ.ทอ.ฯ

๑๘,๑๓๔,๓๕๘

รร.นอส.ฯ

๙,๕๕๑,๑๑๕

รร.นฝ.ฯ

วทอ.ฯ

การประสานงาน
- สถานศึกษา
- นงป. - กง.
- กกพ. - กรก.
- สบศ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

- ๓๑ ๑๐.๕ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP3
การพัฒนากาลังพล ทอ.ให้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนากาลังพล ทอ. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
จิตใจเข้มแข็ง พร้อมปฏิบตั ิภารกิจ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคานวณ

๑. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ปฏิบตั ิได้
๑. ร้อยละ ๙๐
ปริมาณ
หรือ ร้อยละของจานวนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ปฏิบัติได้เทียบกับการขอรับการสนับสนุน
หมายถึง ร้อยละของจานวนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ปฏิบัติได้ เปรียบเทียบกับ จานวน
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยผู้ใช้บริการขอรับการสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ
ปี ๖๐
-

ผู้รับผิดชอบ

การประสานงาน

กอศ.ฯ

-

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

- ๓๒ ๑๐.๖ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP4
การบริการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การสนับสนุนการฝึกศึกษาในด้านการบริการความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา งานบริการความรู้ และงาน
ห้องสมุดกองทัพอากาศ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคานวณ

๑. ความสาเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานดิจิตอลของ ยศ.ทอ.
๑. ๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
คุณภาพ
หรือ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น หน่ ว ยงานดิ จิ ต อลของ ยศ.ทอ.
มีหน่วยวัดเป็นร้อยละ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
การให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศแก่
ข้า ราชการ ลูก จ้ าง และพนัก งานราชการ
ของ ทอ.รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไป

งบประมาณ
ปี ๖๐
-

ผู้รับผิดชอบ

การประสานงาน

กวบ.ยศ.ทอ.

-

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

- ๓๓ ๑๐.๗ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP5
การบริหารการศึกษา หมายถึง การทาหน้าที่ฝ่ายอานวยการด้านฝึกศึกษาให้กับ ทอ.และ ยศ.ทอ. ได้แก่ การ
กลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาของ ทอ. การจัดทาโครงการศึกษาประจาปีของ ยศ.ทอ. การอานวยการฝึกศึกษาให้สถานศึกษา
ยศ.ทอ. และงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด

แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคานวณ

๑.จานวนหลักสูตรการศึกษา ทอ.ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองสาเร็จ
๒.จานวนโครงการศึกษาประจาปีที่จัดทาโดย ยศ.ทอ.
๓.จานวนเรื่องที่ได้รับการพิจารณา
๔.จานวนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันการศึกษาของ ทอ.
- ๒๒ หลักสูตร
- ๔๓ โครงการ
- ๙๐๐ เรื่อง
- ๑๑ เรื่อง
ปริมาณ
หรือ -

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
การกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาของ ยศ.ทอ.

งบประมาณ
ปี ๖๐
-

ผู้รับผิดชอบ
สบศ.บก.ยศ.ทอ.

การจัดทาโครงการศึกษาประจาปีของ ยศ.ทอ.

-

สบศ.บก.ยศ.ทอ.

งานพิจารณาด้านอานวยการฝึกศึกษาให้แก่
สถานศึกษา ยศ.ทอ.

-

สบศ.บก.ยศ.ทอ.

งานวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อพัฒนา
การศึกษา

-

สบศ.บก.ยศ.ทอ.

การประสานงาน
- สถานศึกษา
ยศ.ทอ.
- กพ.ทอ.
- นขต.ยศ.ทอ.
- กพ.ทอ.
- สถานศึกษา
- นงป. - กง.
- กกพ. - กรก.
- สถานศึกษา
- กพ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

- ๓๔ ๑๐.๘ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP6
พัฒนาบุคลากร ทอ.ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึก หมายถึง การพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกของทุกสายวิทยาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะผู้ทาหน้าที่ครูอาจารย์ให้มี
คุณภาพและเป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรของ
โรงเรียนครูทหาร

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด

๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
ปริมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ ๑. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ใน
สูตรการคานวณ
เกณฑ์ ดี – ดีมาก และ ผลประเมินคุณลั กษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก
เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครูทหาร ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ทอ.ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาและการฝึก

งบประมาณ
ปี ๖๐
๑,๐๕๔,๔๖๕

ผู้รับผิดชอบ
รร.คท.ฯ

การ
ประสานงาน
- นงป. - กง.
- กกพ. - กรก.
- สบศ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ

- ๓๕ ๑๐.๙ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP7
พั ฒ นาภาษาต่ า งประเทศให้ ก าลั ง พล ทอ. หมายถึ ง การพั ฒ นาความรู้ ทั กษะความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่กาลังพลของ ทอ.
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด

แบบของตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการศึกษามีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) เพิ่มขึ้นจาก
คะแนนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
๓. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมมี ค ะแนนการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย (ADFELPS) หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่น้อยกว่า
๑ ระดับ อย่างน้อย ๑ ทักษะ
๔. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมมี ค ะแนนการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๗๐ คะแนน
๕. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมมี ค ะแนนระดั บ ความเข้ า ใจภาษาอั ง กฤษ (ECL) เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม
๖. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) เพิ่มขึ้นจาก
คะแนนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
๗. ร้อยละของผูร้ ่วมสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องที่สมั มนาเพิม่ มากขึ้น
๘. ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลัง
การฝึกอบรม
๙. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทุกทัก ษะอยู่ในระดับปานกลาง
ถึง ดี (ร้อยละ ๖๐-๘๐)
๑. ร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละ ๘๐
๓. ร้อยละ ๘๐
๔. ร้อยละ ๘๐
๕. ร้อยละ ๘๐
๖. ร้อยละ ๘๐
๗. ร้อยละ ๘๐
๘. ร้อยละ ๘๐
๙. ร้อยละ ๘๐
คุณภาพ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
กิจกรรมพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศให้กาลังพล ทอ.

งบประมาณ
ปี ๖๐
๑,๗๓๐,๗๔๕

ผู้รับผิดชอบ
ศภษ.ฯ

การประสานงาน
-นขต.ยศ.ทอ.
นขต.ทอ.และ
กพ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

- ๓๖ ๑๐.๑๐ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP8
พัฒนางานทดสอบคัดเลือกบุคคล หมายถึง การพัฒนาแบบทดสอบบุคคล ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง แม่นยาเพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคานวณ

๑. ร้อยละของจานวนผู้รับบริการที่พึงพอใจในบริการของศูนย์ทดสอบบุคคล
๑. ร้อยละ ๗๕
คุณภาพ
ร้ อ ยละของจ านวนหน่ ว ยผู้ รั บบริ ก ารที่ พึง พอใจในบริ การของศู นย์ ท ดสอบบุ ค คล
หมายถึง ร้อยละของจานวนหน่วยผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในผลงานการทดสอบ
บุคคล ในระดับมาก – มากที่สุด เปรียบเทียบกับ จานวนหน่วยผู้รับบริการทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๐
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรผู้ทาหน้าที่

งบประมาณ
ปี ๖๐
-

ผู้รับผิดชอบ
ศทบ.ฯ

การ
ประสานงาน
หน่วย
ผู้รับบริการ

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๕๙ ก.ย.๖๐

- ๓๗ ภาคผนวก
ผนวก ๑ กิจกรรมหลัก (ในคู่มือพจนานุกรมกิจกรรม ทอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ อานวยการและพัฒนาบุคลากรของ ทอ.
หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย : ยศ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ
๑. สานักบริหารการศึกษา
- การกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.
- จานวน
หลักสูตร
- การจัดทาโครงการศึกษาประจาปีของ ยศ.ทอ. - จานวน
โครงการ
- การอานวยการฝึกศึกษาให้สถานศึกษา ยศ.ทอ. - จานวนเรื่อง

- การประกันคุณภาพการศึกษา ทอ.
๒. วิทยาลัยการทัพอากาศ

สัดส่วนต้นทุน
๒
๒
๒

- จานวน
สถานศึกษา
- จานวนคน

๒

- จานวนคน

๑๐

- จานวนคน

๕

- จานวนคน

๖

- จานวนคน

๕

- จานวนคน
- จานวนคน

๔๐
๕

- จานวนคน

๓

- จานวนคน
- จานวนคน
- จานวนคน
- จานวนคน

๔
๒
๒
๓

๑๐. ศูนย์ภาษา
๑๑. ศูนย์ทดสอบบุคคล
๑๐. กองอนุศาสนาจารย์
๑๓. กองวิทยบริการ

- การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงานระดับ
ยุทธศาสตร์
- การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงานระดับ
ยุทธการ
- การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงานฝ่าย
อานวยการ
- การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงานระดับ
ยุทธวิธี
- การปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหารอากาศ และ
การพัฒนากาลังพล.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร
- การผลิตนายทหารประทวนให้ ทอ.
- การปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหารอากาศ และ
การพัฒนานายทหารประทวน
- การพัฒนาบุคลากรของ ทอ.ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาและการฝึก
- การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กาลังพล ทอ.
- การทดสอบเพื่อคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ.
- การพัฒนากาลังพล ทอ.ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
- การบริการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบัญชาการ แผนกการเงิน
ฝ่ายอานวยการและอื่นๆ
๒. กองบริการ

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารองค์กร ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง งบประมาณ
การเงิน และสวัสดิการ
- การบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ยศ.ทอ.

๓. โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
๔. โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
๕. โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
๖. โรงเรียนนายทหารผู้บังคับหมวด
๗. โรงเรียนจ่าอากาศ
๘. โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
๙. โรงเรียนครูทหาร

๗

- ๓๘ ผนวก ๒ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
สรุปได้ตามตารางดังนี้
จุดแข็ง
๑. ภารกิจยุทธศึกษา
สาคัญต่อกองทัพ
โดยเฉพาะการวางแผน
อานวยการยุทธระดับ
ต่าง ๆ
๒. ยศ.ทอ.เป็นแหล่ง
ผลิตนายทหารชั้น
ประทวนที่มีคุณภาพ
๓. กิ จกรรมการศึ กษา
เป็นสื่อกลางเชื่ อมโยง
สร้ า งความสั ม พั น ธ์
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
๔. การทดสอบบุคคล
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การคัดเลือกคัดสรร
บุคคลของ ทอ.
๕. ระบบบริหารงานสาย
วิทยาการการศึ กษามี
ความชัดเจน
๖. ก.พ.ร.เป็ นครื่ องมื อ
พัฒนาให้เป็นองค์การ
สมรรถนะสูง
๗. ลั กษณะโครงสร้ า ง
ระบบการศึ กษา PME
ชั้ น สั ญ ญาบั ต รเป็ น
มาตรฐานสากล
๘. การกลั่นกรอง
หลักสูตร ช่วยให้
กาหนดคุณลักษณะ
ผู้สาเร็จหลักสูตรตรง
ตามความต้องการ ทอ.
๙. สถานศึกษา PME
ตอบสนองความ
ต้องการของ ทอ.ใน
ปัจจุบัน และสามารถ
ปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต

จุดอ่อน
๑. ภารกิจขาดความชัดเจน ทาให้การทางานติดขัด ขาด
ประสิทธิภาพโดยรวม
๒. โครงสร้างขนาดใหญ่ ขาดประสิทธิภาพ
๓. สบศ.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอานวยการด้านการศึกษา
ระดับ น.อ.
๔. เส้นทางความหน้าก้าวของบุคลากรทางการศึกษา ไม่
สามารถเติบโตในสายงาน
๕. กองฝึกจาลองยุทธ (เพื่อพลาง) ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บุคลากรต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่และขาดอัตรากาลังพล
ด้านคอมพิวเตอร์/กรรมวิธีข้อมูล
๖. แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถดาเนินงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษาได้ตามความต้องการของ ทอ.
๗. ยศ.ทอ.ไม่มีกระบวนการทางานวิชาการ ทาให้ไม่มีเอกสาร
ตาราวิชาการที่เป็นมาตรฐานของกองทัพ
๘. ยศ.ทอ.ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการทหารอากาศ
๙. ยศ.ทอ.ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนด้านการฝึกทางทหาร
ปัจจุบันมีบทบาทเฉพาะด้านการศึกษา
๑๐. ผู้สอน ผู้บรรยายจากหน่วยปฏิบัติใน ทอ.และครูอาจารย์
ใน ยศ.ทอ. ไม่มีเวลาเพียงพอในการทาหน้าที่กลั่นกรอง
ความรู้และเรียบเรียงเอกสารวิชาการให้กับกองทัพ
๑๑. หอสมุดกองทัพอากาศ แหล่งศึกษาค้นคว้าของกองทัพ มี
เอกสารวิชาการด้านการทหารไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๑๒. ยศ.ทอ.เป็นหน่วยขนาดใหญ่ ยังไม่มีการทางานเชื่อมโยง
ประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ เหมือนองค์การ
สมรรถนะสูงยุคใหม่ เนื่องจากส่วนราชการภายใน ยศ.ทอ.
ได้จัดตั้งขึ้นทีละส่วนจากงานใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
๑๓. วัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติกันมานาน เริ่มไม่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น
๑๔. ระบบบริหาร งป.ยังขาดประสิทธิภาพ ทาให้การใช้
งบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายผลผลิตและบริการของ
ยศ.ทอ.
๑๕. การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ ยังไม่ได้บูรณา
การอย่างเป็นระบบ
๑๖. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีความยุ่งยากสาหรับผู้ทา
หน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสถานฝึกศึกษา

โอกาส
๑. ประเทศไทยกาหนด
เป้าหมายด้าน
การศึกษาเป็น
Education Hub ทา
ให้การศึกษา ทอ.มี
โอกาสเติบโตเป็น Air
Force Education
Hub ได้ในอนาคต
๒. วิสัยทัศน์ ทอ.ปี๕๘๖๒ เป็นช่วงสุดท้าย
ท าให้ การพั ฒนา
ก าลั งพลด้ วยระบบ
การฝึกศึกษา เป็นสิ่ง
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
อย่างเร่งด่วน
๓. การเข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน ทาให้ภารกิจ
ยุทธศึกษาของทหาร
มี บ ท บ า ท ร เ กิ ด
กิ จกรรมมากขึ้นและ
ช่วยส่งเสริม“ความไว้
เนื้อเชื่อใจกัน”
๔. การร่วมมือพัฒนา
ด้านความมั่นคงของ
อาเซียน ทอ.
กาหนดให้ขยาย
เครือข่ายวิชาการ
จึงเป็นโอกาสผลักดัน
ให้เกิด“ระบบการ
ทางานวิชาการของ
ทอ.”
๕. ยุทธศาสตร์ ทอ.ใน
การร่วมมือกับ
ภาครัฐ/เอกชน ทา
ให้เกิดโอกาสพัฒนา
ระบบการศึกษาของ
ทอ.ให้มมี าตรฐาน
สากล

ความท้าทาย
๑.การพัฒนาหลักนิยม
ของทอ.ยังขาด
กระบวนการที่
ต่อเนื่องและสมบูรณ์
๒. การทางานวิชาการ
ทหารของ ทอ. ยังขาด
การบูรณาการอย่าง
เป็นระบบ
๓. ทอ.ไม่มีการฝึกในที่
บังคับการภายใน
กองทัพ
๔. การปฏิบัติงานด้าน
ยุทธการ ด้านกาลังพล
และด้านยุทธศึกษายัง
ขาดความเชื่อมโยงที่ดี
๕. ระบบการศึกษาของ
ทอ.ไม่ทันสมัย
๖. โครงสร้าง ทอ. มีฝ่าย
อานวยการที่เกี่ยวข้อง
งานการศึกษา ๒ หน่วย
แยกจากกัน ทาให้ลด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานฝ่าย
อานวยการด้าน
การศึกษาของ ทอ.
๗. ขอบเขตความ
รับผิดชอบของ
ยศ.ทอ.ไม่ชัดเจนและ
ไม่เป็นมาตรฐาน
เหมือนเหล่าทัพอื่น
ทาให้งานยุทธศึกษา
ของ ทอ.ขาด
ประสิทธิภาพ
๘. การควบคุม กากับดูแล
กระบวนการ พัฒนา
หลักสูตรของ ทอ.
ยังไม่มีความชัดเจน

- ๓๙ จุดแข็ง
๑๐. ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นมาตรฐานสากล
๑๑.ครูอาจารย์มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับ
กองทัพและสังคม
๑๒.ความสามารถ
ประสบการณ์สอน
ภาษาอังกฤษ
๑๓.ขีดความสามารถ
บุคลากร ICT ในการฝึก
จาลองยุทธและ
วิทยบริการ
๑๔.รู้ความชานาญการ
ทดสอบความถนัด
วิภาววิสัย และการ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคคล
๑๕.ความชานาญกิจการ
ห้องสมุด
๑๖.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา สื่อการเรียน
การสอน ระบบ
เครือข่ายติดต่อ
ประสานงาน
๑๗.หอสมุด
กองทัพอากาศ แห่ง
เดียวของ ทอ.อยู่ใกล้
สถานศึกษา
๑๘.ที่ตั้ง ยศ.ทอ.
ปลอดภัย อยู่ในเขต
ทหารสนามบิน
ดอนเมือง ใจกลาง
ภูมิภาคอาเซียน การ
เดินทางสะดวก รวดเร็ว
ห่างจาก บก.ทอ.และ
เขตหวงห้ามสาคัญ

จุดอ่อน
๑๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกศึกษาที่ใช้มานาน ยังไม่
ตรงกับเป้าหมายผลผลิตการปฏิบัติงานยุทธศึกษาคือ
ขีดความสามารถของกาลังพลในการปฏิบัติการใช้กาลังทาง
ทหาร
๑๘. ระบบการบริหารกาลังพลสายวิทยาการการศึกษาฯขาด
ประสิทธิภาพ ทาให้ได้รับบุคลากรที่มีสมรรถนะไม่ตรงกับ
งานการศึกษา และบรรจุผู้ที่ไม่ได้เติบโตตามสายงานมาเป็น
หัวหน้าหน่วย ทาให้สูญเสียเวลากับการเรียนรูง้ านใหม่
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและพัฒนาหน่วยได้ล่าช้า
๑๙. บุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญกาลังใจ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าในชีวิตราชการมีจากัด ผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามความคาดหวัง
๒๐. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๒๑. ก าลั งพล ยศ.ทอ.บางส่ วน ต้ องพั ฒนาความรู้ ทั กษะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับ
การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของ ทอ.
๒๒. อาคารจานวนมาก หมดอายุการใช้งาน ออกแบบผังและ
ขนาดไม่เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน จึงไม่
เอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
๒๓. ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เสื่อมสภาพจากการใช้
งานมานาน ระบบไฟฟ้าเดิมเกิดความไม่เสถียร เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสู่ NCO
๒๔. ที่ตั้งอาคารหน่วย แยกกันอยู่ ไม่เป็นกลุม่ ตามลักษณะงาน
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน พบปะ
แลกเปลีย่ นความรู้ทางวิชาการได้น้อย เป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
๒๕. ยศ.ทอ.ไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่รองรับงานวิชาการ
งานพิธีการด้านการศึกษาระดับกองทัพ
๒๖. สถานที่รับประทานอาหาร ไม่เป็นสัดส่วนและไม่เพียงพอ
๒๗. สถานที่ทางาน ศทบ.ฯ ไม่ได้ออกแบบรองรับการทดสอบ
อย่างเป็นมาตรฐาน และการจัดเก็บคลังแบบทดสอบอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงไม่มีห้องดาเนินการสัมภาษณ์
๒๘. พื้นที่ ยศ.ทอ.คับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ถนนภายในมี
ขนาดเล็กและแคบ บางเส้นทางมีช่องทางเดียว ระบบ
ระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ
๒๙. ไม่มีที่พักเป็นสัดส่วนและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพียงพอสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นข้าราชการ ทอ. ข้าราชการนอก ทอ. รวมถึงนายทหาร
มิตรประเทศ

โอกาส
๖. ทอ.มีนายทหาร
สัญญาบัตรระดับ
อาวุโสที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สงู
จานวนมาก ได้แก่
นายทหารปฏิบัติการ
ผู้ชานาญการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
โอกาสให้นามาใช้
พัฒนาระบบงาน
วิชาการของ ทอ.
๗. การพัฒนาระบบการ
แยกประเภทกาลังพล
ของสายวิทยาการ
การศึกษาและการฝึก
๘. การพัฒนาระบบ
งานทดสอบบุคคล
๙. การย้าย รร.นนก.
ไป อ.มวกเหล็ก เป็น
โอกาสให้ ยศ.ทอ.เข้าใช้
พื้นที่แทน มีความ
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศึกษาในอนาคต
๑๐.รร.จอ.ย้ายไป
บน.๔ ตาคลี เป็นผลดี
ต่อฝึกศึกษาเพื่อผลิต
นายทหารชั้นประทวน
แต่ละเหล่า

ความท้าทาย
๙. องค์ความรู้วิชาการ
ใน ทอ. มีจานวนมาก
แบ่งตามสายวิทยาการ
ยังขาดการบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ
๑๐. โครงสร้างอัตรา ทอ.
ยังไม่มีตาแหน่ง
นักวิชาการ
๑๑. การย้ายที่ตั้ง ชอ.มา
ใช้พื้นที่ รร.จอ.ทาให้ ยศ.
ทอ.เหลื อพื้ นที่ น้ อย ไม่
รองรั บการขยายตั ว
ในอนาคต
๑๒. ข้อจากัดด้าน
ประมาณของ ทอ.
ทาให้ขีดความสามารถ
ในการพัฒนากาลังพล
ไปสู่วิสัยทัศน์และ
ประชาคมอาเซียนอาจ
ไม่สมบูรณ์

- ๔๐ ผนวก ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
๑) การแก้ไขจุดอ่อนด้านโครงสร้างอัตราให้เกิดประสิทธิภาพ
๒) การแก้ไขจุดอ่อนในการทางานไม่เป็นระบบ โดยใช้จุดแข็งของระบบ ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
๓) การปรับตัวกับสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่มีอยู่จากัด
๔) การแก้ไขจุดอ่อนในการปฏิบัติงานวิชาการ
๕) ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของ ทอ.
๖) การเสริมสร้างความรู้วิชาการทหารกับโอกาสในการร่วมมือปฏิบัติงานวิชาการเพื่อความมั่นคงของอาเซียน
๗) การพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานฝึกศึกษาให้ทันกับวิสัยทัศน์ ทอ.
๘) จุดอ่อนด้านวัฒนธรรมองค์การและโอกาสในการพัฒนา
๙) โอกาสในการพัฒนารองรับการขยายตัวด้านการฝึกศึกษาในอนาคต
๑๐) ความท้าทายวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันกับวิสัยทัศน์ ทอ.
๑๑) จุดอ่อนงานยุทธศึกษาของ ทอ.กับโอกาสก้าวสู่ความเป็นสากล
รายละเอียดการพัฒนา
๑) การแก้ไขจุดอ่อนด้านโครงสร้างอัตราให้เกิดประสิทธิภาพ
ยศ.ทอ.จะต้องเร่งดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตราที่เป็นจุดอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานการฝึ ก ศึก ษาในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ งานพัฒ นาหลั ก สู ต ร งานวั ดและประเมิ น ผล งานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา งานฝึกจาลองยุทธ งานวิทยาการด้านการฝึกศึกษา งานวิชาการทหาร และงานที่กาลังเกิดขึ้นใหม่
ได้แก่ งานวิทยฐานะครูทหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเส้นทางความเจริญก้าวหน้าไม่มี Career path
ที่ดี จนทาให้ข้าราชการขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติภารกิจ โดยใช้โอกาสในการพัฒนากองทัพตามวิสัยทัศน์
ทอ. ช่วงสุดท้าย (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาให้กาลังพลมีความสามารถ พฤติกรรมรองรับ
การปฏิบั ติงานตามแบบ NCO และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ทาให้ภารกิจยุทธศึกษาของทหารมีบทบาท
เกิดกิจกรรมช่วยส่งเสริม “ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน” รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาระบบการแยกประเภทกาลังพล
และปรับปรุงเส้นทางความเจริญก้าวหน้าของกาลังพลสายวิทยาการการศึกษาและการฝึกให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของ ทอ.
๒) การแก้ไขจุดอ่อนในการทางานไม่เป็นระบบ โดยใช้จุดแข็งของระบบ ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
จากการศึกษาทบทวนความเป็นมา พบว่าระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษามีจุดอ่อน กล่าวคือส่วน
ราชการต่าง ๆ ภายใน ยศ.ทอ. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาทีละส่วนจากงานใหม่ที่เกิดขึ้นตามความต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลา ปัจจุบัน ยศ.ทอ.เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ แต่ยังไม่มีการทางานเชื่อมโยงผสานสอดคล้อ งอย่างเป็น
ระบบเหมือนองค์การยุคใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงในปัจจุบัน ดังนั้น ยศ.ทอ.จะต้องเร่งสร้างและพัฒนาระบบการ
ทางานเป็นลาดับแรก เพื่อให้ผลผลิตและการบริการของแต่ละส่วนมีความชัดเจน มีการทางานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ยศ.ทอ. ซึ่งการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเสมือน

- ๔๑ การออกแบบผัง กระบวนการท างานภายใน ยศ.ทอ.ใหม่ จึง ยั งไม่มี ความจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยี และ
งบประมาณจานวนมาก
การเร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานยุทธศึกษาในช่วง ๒ ปีแรก สามารถใช้จุดแข็งของระบบงาน
ก.พ.ร.ยศ.ทอ.มาเป็นพื้นฐานการพัฒนาระบบ และเป็นการใช้โอกาสในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ เป้าหมายด้าน
การศึกษาของประเทศไทยที่กาหนดเป็น Education Hub จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นต้นของ ยศ.ทอ.
เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในขั้นต่อไป
๓) การปรับตัวกับสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่มีอยู่จากัด
จากข้อจากัดด้านงบประมาณของ ทอ. ถือเป็นสิ่งท้าทายสาหรับ ยศ.ทอ.ที่มีบทบาททาหน้าที่ผลิต
และพัฒนากาลังพลไปสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพ ยศ.ทอ.จึงต้องทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนในกระบวนการ
ทางานด้านงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทาโครงการและกิจกรรม ซึ่งจะต้องมุ่งให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายผลผลิตของ ยศ.ทอ. โดยใช้จุดแข็งในการพัฒนาระบบราชการตามรูปแบบ
สพร.ทอ. ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง
๔) การแก้ไขจุดอ่อนในการปฏิบัติงานวิชาการ
ยศ.ทอ.จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไขจุดอ่อนในด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เนื่องจากโครงสร้างอัตรา
ทอ.ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการทหาร ไม่มีกระบวนการทางานวิชาการ ไม่มีตาแหน่งนักวิชาการในสาย
งานต่าง ๆ ใน ทอ. โดยอาศัยโอกาสที่ ทอ.ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการร่วมมือพัฒนาด้านความมั่นคงของอาเซียน
ซึ่งได้กาหนดให้ขยายเครือข่ายวิชาการ การร่วมมือเชิงวิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ
จึงสามารถใช้เป็นโอกาสผลักดันให้เกิด “ระบบการทางานวิชาการ” ขึ้นในกองทัพ ซึ่งปัจจุบัน ทอ.มีหน่วยงาน
วิชาการระดับยุทธศาสตร์เกิดขึ้นหลายหน่วย มีผลผลิตสาคัญ ได้แก่ หลักนิยม และยุทธศาสตร์ เป็นต้น
โอกาสที่จะผลักดันให้ ทอ.มีศักยภาพในการปฏิบัติงานวิชาการเทียบเท่าองค์การการศึกษาทาง
ทหารของประเทศชั้นนา นั้น สามารถทาได้เนื่องจาก ทอ.มีองค์ความรู้วิชาการจานวนมาก แบ่งแยกชัดเจน
ตามสายวิทยาการ จึงต้องพิจารณาบูรณาการการปฏิบัติงานวิชาการทั้งหมดภายในกองทัพเพื่อสร้างผลผลิตด้าน
วิชาการให้ กั บ ทอ. และเพื่อให้ เกิดระบบงานใหม่ ที่ง่ ายต่ อการระดมความคิด สามารถทางานได้อย่ างผสาน
สอดคล้องกับงานการฝึกศึกษา โดยคานึงถึงนโยบาย รมว.กห.ที่ต้องการให้กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสม กะทัดรัด
ทันสมัย และมีความเป็นสากลพร้อมปฏิบัติงานกับอาเซียน
๕) ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของ ทอ.
จากสภาวะแวดล้ อ มที่ มีแ นวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงและแผนงานในอนาคต ท าให้ การพัฒ นา
หลักสูตรจะต้องปรับปรุงเป้าหมายคุณลักษณะผู้สาเร็จหลักสูตรให้มีความชัดเจน ดังนี้
- หลักสูตรหลักขั้นต้น มุ่งปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหาร
- หลักสูตรสายวิทยาการ มุ่งพัฒนาทหารให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามสายงาน
- หลักสูตรพัฒนากาลังพล มุ่งพัฒนากาลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น
- หลักสูตรหลักขั้นปลาย PME มุ่งพัฒนาทหารให้สามารถปฏิบัติการใช้กาลังทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๔๒ ๖) การเสริมสร้างความรู้วิชาการทหารกับโอกาสในการร่ว มมือปฏิบัติงานวิชาการเพื่อความมั่นคง
ของอาเซียน
หอสมุดกองทัพอากาศ เป็นหอสมุดกลางและเป็นแหล่งค้นคว้าของกองทัพ ปัจจุบันมีเอกสาร
วิชาการด้านการทหารไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทาให้มีผลกระทบต่อการฝึกศึกษาและคุณภาพของกาลังพล
ทอ. ดังนั้ นจึงควรใช้โอกาสที่ ทอ.ได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ การร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน และการร่วมมือพัฒนา
ด้านความมั่นคงของอาเซียนด้วยการขยายเครือข่ายวิชาการ ดังนั้น ยศ.ทอ.จะต้องดาเนินการแก้ไขจุดอ่อนนี้
โดยเสริมสร้างข้อมูลความรู้เอกสารวิชาการด้านการทหารที่ทันสมัยและเป็นสากลให้กับ หอสมุดกองทัพอากาศ
อย่างเพียงพอ
๗) การพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานฝึกศึกษาให้ทันกับวิสัยทัศน์ ทอ.
เนื่ องด้วย ยศ.ทอ.มีหน้ าที่ในการผลิ ตและพัฒนากาลั งพลให้มีคุณลั กษณะตรงตามที่ ทอ.กาหนด
สามารถปฏิบัติการใช้กาลังทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
แต่ปัจจุบันการปฏิบัติงานของ ยศ.ทอ.ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก คือ ยังไม่มีการเชื่อมโยงการทางานด้วยเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ และกาลังพล ยศ.ทอ.บางส่วน ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันกับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของ ทอ.
ดั ง นั้ น ยศ.ทอ.ควรที่ จ ะใช้ โ อกาสในช่ ว งสุ ด ท้ า ยตามวิ สั ย ทั ศ น์ ทอ. ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา
ความสามารถและพฤติกรรมของกาลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานแบบ NCO ซึ่งการพัฒนากาลังพลด้วยการ
ฝึกศึกษาจะกลายเป็นประเด็นสาคัญ เร่งด่วน โดย ยศ.ทอ.จะต้องพิจารณานาระบบการทางานต่าง ๆ มาเสริม
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานฝึ กศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
สามารถเป็นแม่แบบในการทางานและทัน กับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของ ทอ. ทั้งนี้อาจต้องการบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
๘) จุดอ่อนด้านวัฒนธรรมองค์การและโอกาสในการพัฒนา
เนื่องจาก ยศ.ทอ.ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน กระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์การเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมในอดีต ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้ามาก จึงควรมีการทบทวนสิ่งต่าง ๆ ภายใน
เพื่ อ ให้ เกิ ดการพั ฒนาที่ เหมาะสมมากยิ่ งขึ้ น การย้ ายที่ ตั้ ง รร.จอ. ไป บน.๔ (ตาคลี ) และการย้ าย รร.นนก.
ไป อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ถือเป็นโอกาสให้ ยศ.ทอ.พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จึงต้องพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและที่ตั้งในอนาคต
๙) โอกาสในการพัฒนารองรับการขยายตัวด้านการฝึกศึกษาในอนาคต
ในด้ า นอาคารสถานที่ และพื้ น ที่ ใ ช้ส อย ยศ.ทอ.มี สิ่ ง ท้ า ทายที่ จ ะต้ องพิ จ ารณาปรั บ ตั ว ให้ ทั น
สถานการณ์ คือ ทอ.มีโครงการย้าย ชอ.บางซื่อ มาใช้พื้นที่ รร.จอ. โดยจะเข้าใช้พื้นที่สนามฝึกของ รร.จอ.และ
ก่อ สร้ า งโรงงานด้ า นช่ า งขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง อาจเกิ ด มลภาวะในพื้น ที่ การศึก ษาได้ พื้ น ที่ ยศ.ทอ.จะเหลื อ น้ อยลง
ไม่สามารถรองรับความต้องการด้านยุทธศึกษาและงานวิชาการทหารได้ในอนาคต ประกอบกับจุดอ่อนของ ยศ.ทอ.
เกี่ยวกับสถานศึกษาทีไ่ ม่สามารถขยายตัวรองรับนายทหารนักเรียนจากอาเซียนและมิตรประเทศ รวมทั้งอาคาร
สานักงานหลายแห่งมีขนาดไม่เพียงพอและไม่ได้ออกแบบการใช้งานตรงกับลักษณะงานของหน่วยในปัจจุบัน

- ๔๓ ยศ.ทอ.ควรศึกษาและพิจารณาโครงการ ทอ.ในการย้าย รร.นนก.ไป อ.มวกเหล็ก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสาหรับ
ยศ.ทอ.ให้สามารถเข้าไปใช้พื้นที่แทน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับภารกิจยุทธศึกษาของ ทอ. ในส่วนโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถ ยศ.ทอ.ด้วยการสร้างอาคารรวมการ ถือเป็นการพัฒนาตามความต้องการในอนาคต ที่จะช่วย
ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษาของ ทอ.และงานวิชาการทหารอากาศ จึงควรพิจารณาการก่อสร้าง
ในพื้นที่ตั้งใหม่ตามวาระโอกาสและความเหมาะสม
๑๐) ความท้าทายวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันกับวิสัยทัศน์ ทอ.
ปัจจุบันการทางานฝ่ายอานวยการด้านการฝึกศึกษา ไม่มีเวทีพูดคุยหารือกับฝ่ายอานวยการด้าน
ต่างๆ ในระดับกองทัพ การทางานแต่ละหน่วยมีลักษณะต่างฝ่ายต่างพยายามคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งถือ
เป็นจุดอ่อนสาคัญในด้านวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานภายในกองทัพอย่างเป็นกันเอง มีความต่อเนื่องและสม่าเสมอ ยศ.ทอ.ควรใช้โอกาสจาก
วิสัยทัศน์ ทอ.ช่วงสุดท้าย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ที่จาเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
และพัฒนากาลังพลเพื่อปฏิบัติการแบบ NCO โดยพยายามผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกาหนด
รูปแบบการปฏิบัติการในอนาคต การกาหนดคุณลักษณะกาลังพลที่ ทอ.ต้องการ และเป้าหมายของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร PME
๑๑) ความท้าทายการปฏิบัติภารกิจยุทธศึกษาของ ทอ.กับโอกาสก้าวสู่ความเป็นสากล
ปัจจุบันการปฏิบัติงานฝ่ายอานวยการด้านการศึกษาของ ทอ.ยังมีจุดอ่อน ทาให้ขาดประสิทธิภาพ
เนื่อ งจากโครงสร้า ง ทอ.มีฝ่า ยอานวยการที่เ กี่ย วข้อ งกับ การศึก ษาจานวน ๒ หน่ว ยงานที่แ ยกจากกัน
คือ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. และ สบศ.บก.ยศ.ทอ. ทาให้การแก้ไขข้อขัดข้องและการพัฒนาด้านการฝึกศึกษาของ
ทอ.เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ภายในหน่วยงานเดียวกัน
ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบ ยศ.ทอ.มี ความแตกต่างจาก ยศ.ต่างเหล่าทัพ และ ยศ.ของ
กองทัพนานาประเทศที่มีลักษณะสากล คือ หน่วยงานยุทธศึกษาของกองทัพจะรับผิดชอบดูแลการศึกษาและ
การฝึกทั้งหมดภายในกองทัพ สิ่งที่กล่าวนี้ถือเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนากาลังพลของ ทอ. และการ
พัฒนากองทัพไปสู่ระดับสากล ยศ.ทอ.จึงต้องค้นหาโอกาสเพื่อนาเสนอให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

- ๔๔ ผนวก ๔ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๐
รายการ

งบประมาณปี ๖๐ (บาท)

งบซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ซ่อมเฉพาะกิจ)

๑,๒๘๙,๙๐๐

งบซ่อมปรับปรุง

๒,๐๒๗,๗๐๐

งบก่อสร้าง

๒๒,๘๐๙,๒๕๐

งบครุภัณฑ์

๒,๕๙๙,๘๐๐

งบคลังใหญ่ (เฉพาะหน่วยคลังใหญ่)

-

งบโครงการ
- โครงการศึกษาภายในประเทศ
- โครงการศึกษาต่างประเทศ
- โครงการพัฒนา รร.จอ.ฯ

๕๑,๖๖๔,๘๘๒
๔๒,๓๙๘,๓๑๒
รวมงบประมาณ ปี ๖๐

๑๒๒,๗๘๙,๘๔๔

- ๔๕ ผนวก ๕ การตรวจสอบความครบถ้วนของการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- การนาแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทาคาของบประมาณ
- การส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ยก.ทอ.และ สพร.ทอ.
- การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจาก
หน่วยได้รับงบประมาณ
- การนาแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ.ประจาปี ๖๐
- การกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
- การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการฯ สู่บุคลากรในองค์การ
(ทุกกลุ่ม)
- ผู้รับผิดชอบกาหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ
- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๔ เดือน
- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๑๐ เดือน
- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ
รอบ ๑๒ เดือน
- บันทึกบทเรียนที่ได้รับ จากการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ฯ
- นาบทเรียนที่ได้รับ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับ
ต่อไป

กาลัง
ดาเนินการ

สาเร็จ
แล้ว
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√



√

บันทึก
หลักฐานการดาเนินการ

