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คํานํา 
 

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.ช.กช. จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ และ การจัดระบบ
การศึกษาของ รร.ช.กช. ให้มีทิศทางในการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังระบบ สอดคล้องกับ  พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒   และท่ีแก้ไขฉบับเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ.๒๕๔๕   นโยบายการศึกษาของ  ทบ. 
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  และ ภารกิจของ ทบ.ในปัจจุบันและในอนาคต 

สาระสําคัญของแผนแม่บทฉบับนี้  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ รร.ช.กช.ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร ครู อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน  และ การบริหารจัดการภายใน รร.ช.กช.  ให้มีความทันสมัย  เพ่ือผลิต
บุคลากรของเหล่าทหารช่างและเหล่าทหารอ่ืนๆ ท่ีมาเข้ารับการศึกษาใน รร.ช.กช.ให้มีคุณภาพโดยเม่ือสําเร็จการศึกษา
ไปแล้ว สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   และปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีดีงาม 
 รร.ช.กช. จะนําแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.ช.กช. (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติด้านการศึกษา และจะดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

พ.อ. 

                           ( สมยศ    ขุนชํานิ )  

                               รอง ผบ.รร.ช.กช.ทําการแทน 
                       ผบ.รร.ช.กช. 
                                                                                      ส.ค.๕๕ 
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สารบัญ 

                     หน้า 
คํานํา   ๑ 
สารบัญ ๒ 
๑. กล่าวท่ัวไป ๓   
     ๑.๑ การจัดและโครงสร้างการบริหารการศึกษา ๓ 
              ๑.๑) โครงสร้างองค์กร ๓ 
              ๑.๒) โครงสร้างการบริหารงาน ๔ 
              ๑.๓) โครงสร้างการปฏิบัติงาน ๕ 
     ๑.๒ หน้าท่ี ๖ 
     ๑.๓ ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ และ ตัวชี้วัด ๖ 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ๗ 
๓. เป้าหมายหลัก ๘ 
     ๓.๑   เป้าหมายด้านการบริหารการศึกษา ๘ 
     ๓.๒   เป้าหมายด้านการส่งเสริมการศึกษา ๙ 
     ๓.๓   เป้าหมายด้านการพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ๑๐ 
     ๓.๔   เป้าหมายด้านหลักสูตรการศึกษา ๑๐ 
     ๓.๕   เป้าหมายด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ 
     ๓.๖   เป้าหมายด้านผู้เข้ารับการศึกษา ๑๑ 
     ๓.๗   เป้าหมายด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ๑๑ 
     ๓.๘   เป้าหมายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๒ 
     ๓.๙   เป้าหมายด้านทรัพยากรการเรียนรู้และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑๒ 
     ๓.๑๐ เป้าหมายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ ๑๓ 
     ๓.๑๑ เป้าหมายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม                  ๑๓ 
     ๓.๑๒ เป้าหมายด้านการเงินและงบประมาณ                           ๑๓                                                                
๔. เป้าหมายเฉพาะ ๑๓ 
๕. เบ็ดเตล็ด ๑๖ 
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๑. กล่าวทั่วไป 
กล่าวนํา 

 รร.ช.กช. เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อ กช.ซ่ึงมีอัตราการจัดตามคําสั่ง ตามคําสั่ง  ทบ. (เฉพาะ)  ท่ี  ๔๐/๕๑          
ลง  ๙ ก.ย.๕๑   เรื่อง กําหนดหน้าท่ีและอัตรากําลังพล กช. อัตราเฉพาะกิจหมายเลย ๓๒๐๐  โดยมีสถานท่ีตั้ง        
ณ  ค่ายภาณุรังษี เลขท่ี ๓๐๗/๑๕ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐  
 ๑.๑ การจัดและโครงสร้างการบริหารการศึกษา 
  ๑.๑.๑  โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหาร 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
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 ๑.๒ หน้าท่ี  
         ๑.๒.๑ อํานวยการ ดําเนินการฝึกศึกษาให้แก่กําลังพลเหล่าทหารช่าง และ เหล่าทหารอ่ืน ๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

        ๑.๒.๒ ปกครองบังคับบัญชา ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรของ รร.ช.กช. 
        ๑.๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงาน ตามหน้าท่ี 

      ๑.๓ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และ ตัวช้ีวัด 
         ๑.๓.๑ ปรัชญา 
                                      “ภูมิปัญญา คือ พลังอํานาจ” 
         ๑.๓.๒ วิสัยทัศน์ 
                          “โรงเรียนทหารช่าง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  ในการสร้างทหารช่างมืออาชีพ  
เพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
         ๑.๓.๓ พันธกิจ 

   ๑.๓.๓.๑ ผลิต และ พัฒนากําลังพลเหล่าทหารช่าง ให้มีคุณภาพ   มีความรู้   มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
              ๑.๓.๓.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการของเหล่าทหารช่าง 
              ๑.๓.๓.๓. บริหารจัดการภายในด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
                  ๑.๓.๔ วัตถุประสงค์  

  ๑.๓.๔.๑ พัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ และ 
ทักษะการปฏิบัติงาน 

  ๑.๓.๔.๒ พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติตามแนวทางรับ 
ราชการ และตําแหน่งท่ีได้รับการบรรจุ 

  ๑.๓.๔.๓ พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง และการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e – learning ) 

  ๑.๓.๔.๔ ปลูกฝังระเบียบวินัย และสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
   ๑.๓.๕  กลยุทธ์ 

  ๑.๓.๕.๑ พัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ และ 
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ทักษะการปฏิบัติงาน 
  ๑.๓.๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  หลักนิยม ตํารา การจัดการเรียนการ 

สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓.๕.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถาบัน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
  ๑.๓.๕.๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
  ๑.๓.๕.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนภารกิจด้านการเรียน 

การสอน และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๓.๕.๖ ปลูกฝังความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
  ๑.๓.๕.๗ พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษา 
 
 
 
             ๑.๓.๖ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

  ๑.๓.๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมของ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  ๑.๓.๖.๒ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียน    การสอนกับ รร.เหล่า/สาย 
วิทยาการอ่ืน ๆ 

  ๑.๓.๖.๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๓.๖.๔ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

พร้อมท้ังมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑.๓.๖.๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพให้แก่ บุคลากร ครู อาจารย์ ใน รร.ช.กช. 
              ๑.๓.๖.๖ การธํารงรักษาบุคลากรและปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

๑.๓.๖.๗ พัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย 
      ๑.๓.๖.๘ ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  ๑.๓.๗ ตัวช้ีวัด 
              ๑.๓.๗.๑ จํานวนครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาท่ีศึกษาเพ่ิมเติม และท่ีได้รับ 

ทุนการศึกษา 
  ๑.๓.๗.๒ การสนองตอบความต้องการจากการขอรับการสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๑.๓.๗.๓ จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงโดยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๓.๗.๔ จํานวนเกณฑ์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมีจํานวนลดน้อยลง 
  ๑.๓.๗.๕ จํานวนบุคลากร ครู อาจารย์ ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเพ่ิม 

มากข้ึน 
               ๑.๓.๗.๖ ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานขององค์กรและของแต่ละบุคคลสูงข้ึน      
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    ๑.๓.๗.๗ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
                ๑.๓.๗.๘ จํานวนกําลังพลท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

และสามารถนําไปใช้อย่างได้ผล 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท  
 แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ช.กช.พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ จัดทําข้ึนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้.- 
 ๒.๑ เพ่ือให้การผลิตกําลังพลของ รร.ช.กช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการเสริมสร้างขีดวามสามารถ
ให้กับกําลังพลเพ่ือให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อภารกิจของ ทบ. ซ่ึงได้แก่ การป้องกันประเทศ    การรักษา
ความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียนร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติการ    ทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม  
 ๒.๒ เพ่ือเตรียมกําลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการบรรจุ 
 ๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของกําลังพล ให้สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบํารุง และบํารุงรักษา
ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งานใน รร.ช.กช.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔ เพ่ือให้กําลังพลมีความรู้ทางวิชาทหาร และวิชาช่าง รวมท้ังในสาขาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาทหาร 
อันจะเป็นผลให้กําลังพลได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด และมีความรู้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ โดยให้สามารถนําคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนมาปรับอัตรา/ตําแหน่งให้ตรงตามคุณวุฒิ เพ่ือจะได้นําความรู้ท่ีได้รับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเหล่าทหารช่าง  
 ๒.๕ เพ่ือปลูกฝังให้กําลังพลมีลักษณะความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมท้ังมีศรัทธาต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๖ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือจัดทําระบบฐานข้อมูล เพ่ือตอบสนองระบบการศึกษาของ ทบ. 

๓. เป้าหมายหลัก 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนแม่บท  รร.ช.กช. บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  จึงได้กําหนดเป้าหมาย
หลักในการปฏิบัติ ดังนี้.- 

๓.๑ เป้าหมายด้านการบริหารการศึกษา 
     ๓.๑.๑ การบริหารงานท่ัวไป 
                         ๓.๑.๑.๑  มีการกําหนดหรือทบททวน   ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ กพ.ทุกระดับมีส่วนร่วม 
                          ๓.๑.๑.๒  หนว่ยงานทุกระดับมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ี ขอบเขตการปฏิบัติของบุคลากร
และการจัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานตามภาระงานแต่ละตําแหน่งหน้าท่ี โดยมีสายการควบคุมบังคับบัญชา อย่าง
ชัดเจน 
       ๓.๑.๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารให้มีความคล่องตัวท้ังการบริหารบุคลากร และ
การบริหาร งานตามหน้าท่ี พร้อมท้ังกระจายอํานาจในการพิจารณาและตัดสินใจลงไปสู่ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ
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ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี  โดยการแบ่งมอบอํานาจในการตกลงใจและกํากับดูแลการศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ      

  ๓.๑.๑.๔ จัดวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมุ่งไปสู่การ 
บรรจุคนให้เหมาะสมกับขีดความสามารถในห้วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยการกําหนดให้มีระเบียบ กําหนดข้ันตอน
วิธีการ และระบบการคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนให้มีระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ี 
     ๓.๑.๑.๕ จัดทําแฟ้มสะสมงานของข้าราชการ (Portfolio)   เพ่ือบันทึก และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ เป็นรายบุคคลท้ังนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน โดยกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และมีความชัดเจนทางการปฏิบัติ  จนสามารถนําไปสู่การ
กําหนดทิศทางความก้าวหน้าในการรับราชการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริงและให้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลงาน และการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
      ๓.๑.๑.๖ เสริมสร้างหลักประกันความก้าวหน้าในการรับราชการ โดยยึดถือผลงาน  และ 
ขีดความ  สามารถ  ใช้ระบบคุณธรรม  และลดระบบอุปถัมภ์ให้เหลือน้อยท่ีสุด    ซ่ึงจะทําให้เกิดการแข่งขันในการ
ทํางานเพ่ือความก้าวหน้าในการรับราชการ 
      ๓.๑.๑.๗ ส่งเสริมความริเริ่มและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยในการ
พัฒนางาน และพัฒนาสถาบันครอบครัว     ให้เข้มแข็งตามแนวทางท่ีถูกต้องจนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีเกียรติมี
ศักด์ิศรี ม่ันคง และปลอดภัย 
      ๓.๑.๑.๘ ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของข้าราชการ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เพ่ือให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  รวมท้ังเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาน ให้แก่ข้าราชการ โดยมีแนวคิดเพ่ือการสืบทอดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      ๓.๑.๑.๙ ให้มีการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลด้าน กพ. เครื่องช่วยฝึก สื่อการ
เรียน การสอน ครุภัณฑ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และงบประมาณ มาช่วยในการบริหารและการ
จัดการ 
     ๓.๑.๑.๑๐ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วย เพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี มีความรักและความสามัคคีภายในหน่วย  ตลอดจนพัฒนา  และปรับปรุงงานด้านสวัสดิการ
ให้สนองต่อ กพ.  และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ และหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือให้  กพ.  สามารถดํารงชีพอยู่
ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี โดยน้อมนําเอาพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
       ๓.๑.๒ การบริหารการศึกษา 
      ๓.๑.๒.๑ การดําเนินการเปิดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ รร.ช.กช.   กระทําโดยการเปิด
การศึกษาข้ึนตามนโยบายของ ทบ. และเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว 
      ๓.๑.๒.๒ การขออนุมัติเปิดการศึกษา  โดยใช้งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณจะ
ดําเนินการเม่ือได้รับอนุมัติจาก ทบ. 
     ๓.๑.๒.๓ การขออนุมัติเปิดการศึกษาจะพิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรท่ีจําเป็น       มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการของเหล่าทหารช่าง  และ ทบ. อย่างแท้จริง     ท้ังนี้ให้
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พิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี     และจะต้องดําเนินการอย่างประหยัดและคุ้มค่ากับ
งบประมาณของ ทบ.มากท่ีสุด 
     ๓.๑.๒.๔  มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน      โดยหน่วยมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder)ต้ังแต่ระดับหน่วยหลักถึงหน่วยรองท้ังทางด่ิงและทางระดับ 
     ๓.๑.๒.๕  ลําดับความเร่งด่วนในการพิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้.- 
            ๓.๑.๒.๕.๑  หลักสูตรการผลิต กพ.  
                        ๓.๑.๒.๕.๒  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการสําหรับ กพ. 
                          ๓.๑.๒.๕.๓  หลักสูตรท่ีมีผลโดยตรงต่อความพร้อมรบของหน่วย  โดยเน้นหลัก 
สูตรการศึกษาเก่ียวกับการใช้งานและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพกําลังพลทุก
ระดับ  ได้แก่หลักสูตรตามความชํานาญการทางทหาร        หลักสูตรการใช้งานและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ใหม่ 
ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงและมีราคาแพง ยุทโธปกรณ์ท่ีอาจเกิดอันตรายหรือชํารุดเสียหายได้ง่าย ตามลําดับ 
       ๓.๑.๒.๖ พัฒนา ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา ของ รร.ช.กช.ให้มีความ
คล่องตัว อ่อนตัว โดยยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
       ๓.๑.๒.๗ พัฒนาห้องเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีพัก ให้ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม 
สะดวกสบาย และมีความสง่างาม 

๓.๒ เป้าหมายด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้กําลังพลพัฒนาตนเอง ยกระดับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเข้ารับ
การศึกษา ร่วมกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ดูงานท้ังภาครัฐและอกชน รวมท้ังอนุญาตให้ลาศึกษาในเวลาราชการ 
นอกเวลาราชการหรือใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาต่อ ด้วยทุนของราชการหรือทุนส่วนตัว 
  ๓.๒.๒  พิจารณาให้ความเร่งด่วนตามลําดับต่อการศึกษาตามแนวทางรับราชการหลักสูตรท่ีมุ่งตอบ 
สนองต่อภารกิจท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนของเหล่า ช. หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเหล่า ช. ขาดแคลน    และหลักสูตรท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหน่วย 
  ๓.๒.๓ ส่งเสริมให้กําลังพลโดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุก
นาย 
  ๓.๒.๔ ส่งเสริมให้กําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยให้ความเร่งด่วน
กับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    โดยเน้นให้เข้ารับการศึกษาท่ีเหล่า ช.ขาดแคลน และมีความจําเป็นต้อง
นํามาใช้ประโยชน์เป็นลําดับแรก 
  ๓.๒.๕ ส่งเสริมให้พลทหารกองประจําการท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือตํ่ากว่า
เม่ือปลดประจําการควรได้รับวุฒิการศึกษาสูงข้ึนอีก ๑  ระดับหรือมีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  

 ๓.๓ เป้าหมายด้านการพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
  ๓.๓.๑ พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ท่ีเป็นผลจากวิทยาการ  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน/เครื่องช่วยสอน 
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  ๓.๓.๒  จัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – learning ) ในหลักสูตรหรือในระดับรายวิชา 
เพ่ือชดเชยข้อจํากัดด้านงบประมาณและแก้ปัญหาความคับค่ังของกําลังพลท่ียังไม่ได้เข้ารับการศึกษาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
  ๓.๓.๓ สนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยพัฒนา   การดําเยินงานตามโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา
ของ ทบ. เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ด้านการศึกษาของ รร.ช.กช. ในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นระบบ 
  ๓.๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ให้แก่กําลังพลทุก
ระดับ ให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 

 ๓.๔ เป้าหมายด้านหลักสูตรการศึกษา 
  ๓.๔.๑  พัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วอีกท้ังส่งเสริมให้มีการถกแถลงในการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือเป็นการระดมความคิดประสบการณ์ และ
บทเรียนของผู้เข้ารับการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรของ รร.ช.กช.   ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนํา
ประสบการณ์มาใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
  ๓.๔.๒  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ  โดยเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนํา    ความรู้   ความ 
สามารถท่ีได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง   รวมท้ังสอดแทรกรายวิชาท่ีมีความสําคัญ   และจําเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของเหล่าทหารช่างเข้าไว้ในหลักสูตร 

๓.๔.๓ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตํารา และวิธีการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษา 
ให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัย โดยจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
   ๓.๔.๔  กําหนดให้มีการประเมินผล  การวัดผลการศึกษาอย่างแท้จริงและเป็นระบบ  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของ รร.ช.กช. 
  ๓.๔.๕  การศึกษาดูงานท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร   จะพิจารณาเฉพาะท่ีจะสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความประหยัด 
  ๓.๔.๖ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักว่าผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้      ท้ังนี้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะดําเนินการในรูปของการศึกษาเป็นกลุ่มหรือการสอนเชิงอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษาหรือระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน   รวมท้ังสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ๓.๔.๗ ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit  School) เพ่ือสอนกําลังพล  ในหน้าท่ี
เฉพาะและความชํานาญการทางทหารช่าง ตามขีดความสามารถโดยบุคลากรภายในหน่วยท่ีมี ความรู้ ความ สามารถ 
และผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว 

      ๓.๕ เป้าหมายด้าน ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
         ๓.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถของ  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ของ รร.ช.กช. ท้ังทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม  ฝึกอบรมประชุมสัมมนา และ
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะ   และประสบการณ์ด้านการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศกับข้อมูลท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง รร.ช.กช.ให้ทันสมัย 
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      ๓.๕.๒ พัฒนาครู อาจารย์   และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยเปิดการอบรมและทดสอบกําลังพลท่ีบรรจุลงในตําแหน่ง  ครู  อาจารย์   พร้อมท้ังเปิดการอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับกําลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย 
  ๓.๕.๓  สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรท่ีมี   ความรู้  ความสามารถ  เข้ามาบรรจุในตําแหน่งครูและ
อาจารย์ รวมท้ังมีมาตรการคัดเลือกบุคคลท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพ่ือกระตุ้นให้กําลังพลสนใจในเรื่อง 
ของการศึกษาให้มากท่ีสุด 
  ๓.๕.๔ ส่งเสริมครู อาจารย์ ให้มีผลงานทางวิชาการ ผลงานทางการวิจัยและมีตําแหน่งทางวิชาการ 
            ๓.๖ เป้าหมายด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
  ๓.๖.๑ ดําเนินการคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามคุณสมบัติหลัก 
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก และมีความเป็นธรรม 
  ๓.๖.๒ ดําเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ 
ศึกษา โดยจัดส่งเอกสารตํารา  แนวสอน  และคําแนะนําการศึกษา    หรืออาศัยประโยชน์จากระบบสารสนเทศของ 
รร.ช.กช. ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง ก่อนมาเข้ารับการศึกษาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๑ เดือน 
      ๓.๖.๓  นําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบ พิจารณาความ
ดี ความชอบ และ ความก้าวหน้าในการรับราชการ 
        ๓.๖.๔  จัดการปฐมนิเทศและตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้    ก่อนท่ีจะเริ่มศึกษาตามหลักสูตรนอกจาก
เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาเป็นรายบุคคลแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติและ
ถกแถลง 
         ๓.๖.๕  แต่งต้ังนายทหารปกครองและนายสิบปกครอง เพ่ือปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการ ศึกษา
ทุกหลักสูตร ให้ปฏิบัติตาม วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของ รร.ช.กช.    อย่าง
เคร่งครัด พร้อมท้ังดูแลความเป็นอยู่และสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
        ๓.๖.๖  พัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีความเป็นผู้นําท่ีมีลักษณะ   “เก่ง   ดี    มี
ความสุข” พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจในการศึกษา โดยการมอบใบประกาศเกียรติบัตรการศึกษาดีเลิศ 
          ๓.๖.๗  พัฒนาผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง    มี
สติปัญญาสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาและอุปสรรค สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมี คุณธรรม และ
จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นผู้นํา เน้นการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
          ๓.๖.๘  ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือช่วยจรรโลง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน รวมท้ังเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่ผู้เรียน 
โดยมีแนวคิด เพ่ือการสืบทอดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๓.๖.๙ ปลูกฝังผู้เข้ารับการศึกษาให้มีลักษณะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมอันดีงาม มีอุดมการณ์ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ รวมท้ังศรัทธาและยึดม่ันต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ 
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๓.๗ เป้าหมายด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๓.๗.๑ ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมท้ังเอกสาร ตํารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์  

คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง การศึกษาทางไกล และห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัย 
  ๓.๗.๒ พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้งาน  ดูแลรักษา   และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ประกอบ การ
เรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมท้ังจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนอย่างชัดเจน  

๓.๘ เป้าหมายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๘.๑ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ รร.ช.กช.  อย่างต่อเนื่อง   โดยมีการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือบริหารระบบการศึกษาของหน่วยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามอัตลักษณ์ 
         ๓.๘.๒ ปรับปรุง พัฒนาและดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง โดยให้ถือ 
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา      เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจของ ทบ. และรายงานผลให้ ทบ.ทราบตามกําหนด 
           ๓.๘.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ช.กช.อย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้งก่อนรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.ช.กช.โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของ ทบ. 

๓.๘.๔ พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สามารถชี้วัดระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอด  
คล้องกับอัตลักษณ์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
( e – learning )  

๓.๘.๕ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้ังภายในและนอก ทบ. 
ในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ช.กช.  
  ๓.๘.๖ เผยแพร่ความรู้และผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ช.กช.  ให ้
กับหน่วยต่าง ๆ ภายใน ทบ.ได้รับทราบ 

๓.๘.๗ ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ช.กช.ให้มีความรู้ท้ังใน 
เรื่องของระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและระบบประกันคุณภาพการศึกษา   โดยให้ความ 
สําคัญในการวางแผนการพัฒนา การใช้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓.๙ เป้าหมายด้านทรัพยากรการเรียนรู้และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
             ๓.๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
อันเนื่องมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประกอบการเรียนการสอน   เพ่ือยกมาตรฐานการศึกษาในทุก 
ระดับให้สูงข้ึน 
              ๓.๙.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการนําอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ วิจัย 
พัฒนา และผลงานทางวิชาการท่ีหน่วยต่างๆ   คิดค้นและประดิษฐ์ข้ึนมาใช้ในการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน  
ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงข้ึน 
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             ๓.๙.๓ เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนซ่ึงรวมถึง เอกสาร ตํารา แนว
สอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องช่วยฝึกต่างๆ การศึกษาทางไกล และห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถสื่อความหมายและสื่อการสอนได้ดี 
             ๓.๙.๔ อบรมและให้ความรู้   ครู   อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน และ
ปรนนิบัติบํารุงทรัพยากรการเรียนรู้ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า และคงทน 
             ๓.๙.๕ ดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงทรัพยากรการเรียนรู้และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ท่ีมีอยู่ให้คงทน และมีอายุการใช้งานท่ียืนยาว ตลอดจนให้มีการปรนนิบัติบํารุงตามห้วงเวลาท่ีกําหนด 
             ๓.๙.๖ ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล  เอกสาร  ตํารา  หรือการวิจัยพัฒนา ให้สามารถเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กําลังพลทุกระดับใน ทบ.โดยอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ เพ่ือเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
             ๓.๙.๗ จัดทํามุมวิชาการหรือจัดบอร์ดนิทรรศการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความคิดริเริ่มมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ท่ีตนเองสนใจและเสริมสร้างนิสัยใฝ่รู้ 

  ๓.๑๐ เป้าหมายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
            ๓.๑๐.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย เพ่ือให้ได้นวัตกรรมท่ีก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ ซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
           ๓.๑๐.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัย หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน รร.ช.กช. 
             ๓.๑๐.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการซ่ึงได้แก่ เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน  ตํารา  หนังสือ  งานแปล  บทความทางวิชาการ  งานทางวิชาการอ่ืนๆ ได้แก่  สิ่งประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า เช่น เครื่องช่วยฝึก แบบจําลอง สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

   ๓.๑๑ เป้าหมายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
           ๓.๑๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการในสาขาวิชาช่างให้กับหน่วย งาน
ของรัฐและเอกชน 
          ๓.๑๑.๒ จัดการอบรมความรู้สายสามัญในระดับมัธยมศึกษาให้กับ  พลทหารกองประจําการ  
บุตรหลานของ กพ. และบุคคลท่ัวไป เพ่ือไปสอบแข่งขันเป็นนักเรียนทหารหรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
            ๓.๑๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูงานทางด้านการศึกษาภายใน  รร.ช.กช. ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
          ๓.๑๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดวิทยากร ครู อาจารย์ไปบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
          ๓.๑๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ครู  อาจารย์ ไปสอนให้ความรู้กับสถาบันทางการศึกษา
โรงเรียนเหล่า และโรงเรียนสายวิทยาการท่ีขอรับการสนับสนุน 
            ๓.๑๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการท่องเท่ียวในหน่วยทหาร 

   ๓.๑๒ เป้าหมายด้านการเงินและงบประมาณ 
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            ๓.๑๒.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณท่ี ทบ.
กําหนด 
          ๓.๑๒.๒ ดําเนินการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๓.๑๒.๓  บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ท่ีมีการประเมินผลสําเร็จจากผลผลิต ผลลัพธ์ท่ี
เกิดข้ึนในด้าน ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัดท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ ต้นทุน 
                 ๓.๑๒.๔ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามท่ีได้รับการจัดสรร 
โดยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
          ๓.๑๒.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้
สามารถแสดงความสําเร็จและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วย   เพ่ือประเมินตนเองและพร้อมท่ีจะรับ
การประเมินจากหน่วยเหนือ  

๔. เป้าหมายเฉพาะ 
๔.๑ แผนงาน/โครงการ 

          ในการปฏิบัติงาน จําเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และปฏิบัติตาม
นโยบายการศึกษาของ ทบ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนง่ายต่อการประเมินผล ดังนั้น รร.ช.กช. จึงกําหนด แผน 
งานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ช.กช.(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ไว้ ๑๙ แผนงาน ดังนี้.- 
       ๔.๑.๑ แผนงานการเปิดหลักสูตรการศึกษา 
           -  โครงการเปิดหลักสูตรการศึกษา 
   ๔.๑.๒ แผนงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
      ๔.๑.๒.๑  โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ช.กช. 
     ๔.๑.๒.๒  โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางการประเมินของกองทัพบก ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
  ๔.๑.๒.๓  โครงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ หลักการ แนวคิด และวิธีการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกต้อง 
            ๔.๑.๓ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.ภายใน กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 
         -  โครงการคัดสรรกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นอก ทบ. และการใช้ประโยชน์ 
              ๔.๑.๔ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศ และแผนการใช้
ประโยชน์ 
         - โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ และแผนการใช้ประโยชน์ 
             ๔.๑.๕ แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายใน
และต่างประเทศ 
           - โครงการเลือกสรรกําลังพลเข้าร่วมประชุม/สัมมนา    
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    ๔.๑.๖ แผนงานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        - โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – learning ) 
  ๔.๑.๗ แผนงานจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

               - โครงการอบรมครู  อาจารย์   เพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
( e –learning ) 
     ๔.๑.๘ แผนงานการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                          - โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรมMicrosoft Office Powerpoint 2007                
                    ๔.๑.๙ แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลของ ทบ. 
                         ๔.๑.๙.๑ โครงการฝึกอบรมภายในหน่วย (unit school) เพ่ือสนับสนุนการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาตามโครงการ smart teach ของ ยศ.ทบ. 
   ๔.๑.๙.๒  โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
                    ๔.๑.๑๐ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
                         ๔.๑.๑๐.๑  โครงการพัฒนาหลักสูตร นนส. (วิชาเครื่องมือกล) 
           ๔.๑.๑๐.๒  โครงการพัฒนาแนวสอนวิชาเครื่องมือกลหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ช. 
           ๔.๑.๑๐.๓  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  
             ๔.๑.๑๐.๔  โครงการทบทวนความรู้ด้านการสร้างการวิเคราะห์ข้อสอบและการ
ตรวจข้อสอบ 
                    ๔.๑.๑๑ แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
           ๔.๑.๑๑.๑ โครงการสํารวจและวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงตํารา (ผยว.) 
           ๔.๑.๑๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงตํารา (ผชย.) 
              ๔.๑.๑๒ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูทหารช้ันสูง 

          - โครงการสํารวจและวางแผนส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง 
               ๔.๑.๑๓ แผนงานการจัดการความรู้   (Knowledge Management)  

                        - โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร 
              ๔.๑.๑๔ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
    ๔.๑.๑๔.๑  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
   ๔.๑.๑๔.๒  โครงการผลงานทางวิชาการ 
   ๔.๑.๑๔.๓  โครงการงานสร้างสรรค์          

๔.๑.๑๔.๔  โครงการวิชาการแปลเอกสาร ( FM /TM ) ต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
                  ๔.๑.๑๕ แผนงานการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร 

                         - โครงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร 
             ๔.๑.๑๖ แผนงานการดาํเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเช้ารับการศึกษา 
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                        - โครงการให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
            ๔.๑.๑๗  แผนงานการคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
          - โครงการคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษา 
       ๔.๑.๑๘.) แผนงานนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศ มาเป็นส่วนประกอบ
พิจารณาให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการ 
             - โครงการธํารงรักษาบุคลากรของ รร.ช.กช. 
                ๔.๑.๑๙  แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
                            - โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
            ๔.๑.๒๐ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

                           - โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน      
            ๔.๑.๒๑ แผนงานการบริหารและการจัดการ 

                           - โครงการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านบุคลากร 
                           - โครงการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสิน 
                           - โครงการอบรมกฎหมายเบ้ืองต้น 
                           - โครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรทหาร 
                           - โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
            ๔.๑.๒๒ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                           - โครงการพัฒนาบุคลิกและลักษณะผู้นําของผู้เรียน 
                           - โครงการพัฒนาสุขภาพพลานามัยและนันทนาการของผู้เรียน 
                           - โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
                           - โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการให้กับ นทน./นสน. และครู-อาจารย์ของ รร.ช.กช. 
            ๔.๑.๒๓ แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม 

                           - โครงการฝึกสอนสงครามทุ่นระเบิดให้กับหน่วยใน ทบ.และนอก ทบ. 
            ๔.๑.๒๔ แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                           - โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณีท้ังของ
ท้องถ่ินและของชาติ 
 
 

๔.๒ หน่วยรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ 
            นอกเหนือจากการให้ แผนกใน บก.และ นขต.รร.ช.กช. ปฏิบัติตามเป้าหมายหลักท่ีกําหนดแล้ว ยัง
ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามสายงานท่ีเก่ียวข้องและตามความเหมาะสมต่อไป 

๕. เบ็ดเตล็ด 
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๕.๑ ให้แผนกใน บก. และ นขต.รร.ช.กช. ทุกระดับ  ดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ของ รร.ช.กช. รวมท้ังมีการควบคุม  อํานวยการ   กํากับดูแล  และติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกลไก  และ 
แผนงาน/โครงการ อย่างต่อเนื่อง   จนสําเร็จลุล่วงตามแผนงาน/โครงการ ตลอดจนให้มีการประเมินผล     แผนงาน/
โครงการ และกิจกรรม และให้นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนๆ ต่อไป 

๕.๒ ในการดําเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติออกเป็น ๔ ข้ันตอน และในแต่ละ 
ข้ันตอนให้มีเอกสารหรือหลักฐานการดําเนินงานทุกข้ันตอน ดังนี้ 

๕.๒.๑ ข้ันการวางแผน 
   ๕.๒.๒ ข้ันการดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 
   ๕.๒.๓ ข้ันการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
     ๕.๒.๔ ข้ันการนําผลการตรวจสอบ และประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

๕.๓ ให้ หน.ผตก.รร.ช.กช. กํากับดูแลการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ของ รร.ช.กช. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับนี้ กับท้ังให้มีอํานาจในการ เสนอแนะ  การพัฒนา และปรับปรุงให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๕.๔ การพัฒนา และปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา ของ  รร.ช.กช.  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)   
ฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ รร.ช.กช. 
 
 
 
 
 
 

                                      

                                      


