
การประชุมสภาการศกึษา ทอ.
ครั้งที่ ๑/๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ทอ.



วาระที่ ๑  เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒  เรื่อง เลขานุการชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- รร.นนก.ชี้แจง เรื่องเสนอบรรจุในระเบยีบวาระการประชุมสภาการศกึษา
วิชาการทหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา
๔.๑  แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ (กพ.ทอ.)
๔.๒  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ตามวิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal) (กพ.ทอ.)
๔.๓  การปรับปรุงหลักสตูร นม./นป. ให้สอดคล้องกับคา่นยิมหลัก ทอ.

(RTAF Core Values ; AIR) (กพ.ทอ.)  

ระเบียบวาระการประชุม



วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ต่อ)

๔.๔  การปรับปรุงระบบการศกึษาของ น.ชั้นประทวน ตามแนวทาง
พัฒนาก าลังพล ทอ. (กพ.ทอ.)

๔.๕  การผลิตนักศกึษาของส านักบัณฑิตศึกษา (รร.นนก.) 
๔.๖  แผนพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ. (ยศ.ทอ.)

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุม



วาระที่ ๑ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ



พล.อ.อ.ชานนท์  มุ่งธัญญา
เสธ.ทอ./ประธานฯ



วาระที่ ๒ 

เรื่อง เลขานุการชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



โดยมี เสธ.ทอ. 
เป็น ประธานกรรมการ

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยสภาการศึกษา ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒



๑. พิจารณาก าหนดนโยบาย และวิธีการด าเนินงานด้านการฝึกและศึกษา
ของ ทอ. ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแล ให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๒. ก ากับ ดูแล และเสนอแนะการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานของสถานการศึกษาใน ทอ.

๓. ให้ค าแนะน า และเสนอแนะส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาของ ทอ.
ในการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด

๔. แก้ไขปัญหา และด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้เกิดผลดีต่อการฝึก
และการศึกษาของ ทอ.

หน้าที่



หลักสูตร
การศึกษา

(หน่วย/สายวิทยาการ)

คณอก.
พิจารณากลั่นกรองฯ
(จก.ยศ.ทอ./ประธานฯ)

คณอก.
โครงการศึกษาฯ
(รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

/ประธานฯ)
คณอก.

ประกันคุณภาพฯ
(จก.ยศ.ทอ./ประธานฯ)

สภาการศึกษา ทอ.



คณอก.โครงการศึกษาของ ทอ.

๑. พิจารณากลั่นกรองและจัดท าโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี
๒. พิจารณาก าหนดจ านวนและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนหลักขั้นปลาย

ของ ทอ. และหลักสูตรเสนาธิการกิจของต่างเหล่าทัพขึ้นไป (เช่น วสท., วทบ., 
วทร., รร.สธ.ทบ., รร.สธ.ทร.)

๓. ควบคุม ก ากับ ดูแล การศึกษาของ ทอ.ให้เป็นไปตามโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี
๔. เสนอการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่อสภาการศึกษา ทอ.เกี่ยวกับการศึกษาที่จะเป็น

ผลกระทบกับโครงการศึกษาของ ทอ. รวมทั้งพิจารณาด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ 
ที่จะเกิดผลดีต่อโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี

๕. ให้ประธานอนุกรรมการโครงการศึกษาของ ทอ.มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท างาน 
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจตามที่มอบหมายได้

๖. ด าเนินการเร่ืองอื่น ๆ ตามที่สภาการศึกษา ทอ.มอบหมายเพิ่มเติม



ผลการด าเนินงาน คณอก.โครงการศึกษาฯ

ปี 63

ปี 64



ระบบ Office Automation
ระบบการบริหารสารสนเทศด้านการศึกษาของ ทอ.

แผนการพัฒนาในปีงบประมาณ ๖๔

ระยะที่ ๑  โปรแกรมการจัดท าโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี (ปี ๖๔)
ระยะที่ ๒  ระบบการบริหารสารสนเทศด้านการศึกษาของ ทอ. (ปี ๖๕)



๑. พิจารณาและให้ค าแนะน าเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกและศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ของ ทอ.

๒. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึก
และศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ของ ทอ.

๓. ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาการศึกษา ทอ.มอบหมาย
เพิ่มเติม

คณอก.พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกและศึกษา
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของ ทอ.



ผลการด าเนินงาน คณอก.พิจารณากลั่นกรองฯ

๒๓ หลักสูตร



แผนการด าเนินงานในปี ๖๔

๓๗ หลักสูตร



มีหน้าที่ พิจารณาก าหนดนโยบาย และวิธีการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ.ก ากับดูแล และเสนอแนะ งานส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานให้ประธาน
กรรมการสภาการศึกษา ทอ.ทราบ และน าเรียน ผบ.ทอ.เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมี จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ. 

คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.



ผลการด าเนินงาน คณอก.ประกันคุณภาพฯ



แผนการด าเนินงานในปี ๖๔



นโยบายสภาการศึกษา ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)

สนับสนุนยุทธศาสตร์
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ



นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นโยบายปฏิบัติราชการ)

ข้อ ๙ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงรูปแบบ
การท างาน การฝึก การศึกษา ให้พร้อมรองรับ
การปฏิบัติภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)



ข้อ ๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพล
ทุกระดับ โดยผ่านการจัดการความรู้ และโครงการ
ศึกษา รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นเครื่องมือ ฯ

นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นโยบายเฉพาะ)



ข้อ ๑.๕  ส่งเสริมให้ก าลงัพลมีคุณวุฒิการศึกษาทางพล
เรือนเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
และให้ความส าคญักับการยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ก าลังพล ด้วยการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นโยบายเฉพาะ)



นโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นโยบายเฉพาะ)





นโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑. การพฒันาประสิทธภิาพของระบบบรหิารจดัการฝกึและศกึษาของ ทอ.ในทุกมิติทัง้ในเรือ่ง โครงสรา้ง, 

กระบวนการจดัการศกึษา, หลักสูตร, กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้องรปูแบบการบรหิารทรพัยากร

ทางการศกึษา และระบบบรหิารงานบคุลากรทางการศกึษา รวมทั้งเสรมิสรา้งคา่นิยมหลกั ทอ.ผ่าน

กระบวนการทางการศกึษา

๒. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ ทอ.เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ

และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ทอ.

๓. ขยายฐานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาของ ทอ. โดยการยกระดับการศึกษาให้มี

ความสามารถ ในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับยุทโธปกรณ์/ การป้องกันประเทศ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ในการเสริมสร้างศักยภาพ

ของ ทอ.ให้ทันสมัยตอบสนองยุทธศาสตร์ ทอ. 



๔.  การปรับปรุงรูปแบบการฝึกและศึกษาของ ทอ. ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในสภาวะ 

วิกฤติโดยมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกและศึกษาของ ทอ .เพื่อเป็น

การพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ ความสามารถตามแนวทางการรับราชการอย่างยั่งยืน

๕. เสริมสร้างการฝึกและศึกษาของ ทอ.ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล โดยให้ความส าคัญ

กับการใช้ภาษาต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาของ ทอ.ทุกระดับ และหลักสูตรตามแนวทาง

การรับราชการทหารรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

๖. การแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของหลักสูตรการฝึกและศึกษาของ ทอ .ในแต่ละระดับ ให้ด ารง     

ความต่อ เนื่ องพร้อมสนับสนุนการผลิตก าลั งพลของทอ .และใช้ก าลั งทหารได้อย่ า ง

มีประสิทธิภา

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



๗. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการของ น .ประทวน

ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการครองยศ

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



สภาการศึกษา ทอ. 
(นโยบายสภาการศึกษา ทอ.)

คณอก.โครงการศึกษาฯ คณอก.ประกันคุณภาพฯ คณอก.พิจารณากลั่นกรองฯ

รร.ทหาร PME รร.สายวิทยาการ
นขต.ทอ.

กรม ฝอ.

ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี
นโยบาย ผบ.ทอ.

PMQA 4.0



แนวทางการด าเนินการของสภาการศึกษา ทอ.ปี ๖๔

การประชุม
สภาการศึกษา
วิชาการทหาร 

ครั้งที่ 1
ม.ค.

ครั้งที่ 2
มิ.ย.

2563 2564 2564
ก.ย. ต.ค

.
พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย.ก.ย
.

ต.ค
.

ธ.ค
.

พ.ย
.

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

การประชุม
สภาการศึกษา ทอ.

รับนโยบาย
(ม.ค.)

ผลติดตาม
(พ.ค.)

สรุปผล
(ก.ย.)



วาระที่ ๓ 

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ



รร.นนก.ชี้แจง 
เรื่องเสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑

การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓



ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี นนอ.ชั้นปีที่ ๕ ที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รร.นนก. (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘) จ านวนทั้งสิ้น ๘๓ นายและเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๕ นาย  
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๑๑ นาย แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  จ านวน ๑๖ นาย

เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ านวน ๒ นาย
- นนอ.ยศพล  ชูเสน 

- นนอ.ภาณุวัฒน์  มณีรัตน์
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ านวน  ๑ นาย
- นนอ.ศุภสิทธิ์  ปัญญาอุทัย

o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน ๘ นาย
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน  ๑ นาย
- นนอ.ธิติพงศ์  เป็นสุข

o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า        จ านวน ๑๖ นาย 
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ านวน  ๑ นาย
- นนอ.ภูมิภักดิ์  พิมพ์หนู

o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน ๘ นาย 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๒ นาย
- นนอ.บวรนันท์  ตั้งตรงไพโรจน์ 
- นนอ.กิตติภูมิ  ทัศนสุวรรณ    



o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อ)
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๔ นาย
- นนอ.นพดล  นาจรัส  
- นนอ.คุ้มภัย  ชัยเวทย์
- นนอ.เกียรติศักดิ์  เรืองศรี
- นนอ.บัณฑิต  ใจกว้าง

o ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๘ นาย 
เกียรตินิยมอันดับ ๑  จ านวน ๑ นาย
- นนอ.พีรวัส เกิดสกุล

o ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    จ านวน ๑๙ นาย
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ านวน ๓ นาย
- นนอ.วุฒิชัย  ขันถม
- นนอ.ณัฐสิทธิ์  โคตะโน
- นนอ.ปฏิพัทธ์  ล้านบุญมี

o ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน จ านวน ๘ นาย
เกียรตินิยมอันดับ ๒  จ านวน ๑ นาย
- นนอ.พงศ์เกษม  สุวรรณนาบูรณ์



ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๔

การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร



รร.นนก. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑๐ นาย 
แบ่งเป็น ขอด ารงต าแหน่ง รศ. จ านวน ๔ นาย และ ผศ. จ านวน ๖ นาย ดังนี้

๑. น.อ. ผศ.ศุภกานต์  แก้วเหลี่ยม   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง รศ.

๒. น.ท. ผศ.ฐาปนัต  บัวภิบาล   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง รศ.

๓. น.ท. ผศ.เมษัณฑ์  ธรรมวิชัย   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง รศ.

๔. น.ท. ผศ.วรุต  ธรรมวิชัย   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง รศ.

๕. น.อ.ภูมิพัฒน์  ดวงกลาง   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.

๖. น.ต.เกรียงไกร  ทานา   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.

๗. น.ต.พายัพ  ศิรินาม   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.

๘. น.ต.หญิง เอื้อมพร  รัตนสิงห์   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.

๙. ร.อ.หญิง กัญญาพร  สมมีชัย   อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.

๑๐. ร.ท.วิศรุต  คล้ายแจ้ง  อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ.



วาระที่ ๔ 

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา



๔.๑  แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ (กพ.ทอ.)



๔.๑  แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ (กพ.ทอ.)



๔.๑  แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ (กพ.ทอ.)



๔.๒  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (กพ.ทอ.) 



๔.๒  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) 
ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (กพ.ทอ.)



๔.๒  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) 
ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (กพ.ทอ.)



๔.๒  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) 
ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (กพ.ทอ.)



๔.๓  การปรับปรุงหลักสูตร นม./นป. 
ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ทอ.

(RTAF Core Values ; AIR) (กพ.ทอ.)



๔.๓  การปรับปรุงหลักสูตร นม./นป.ให้สอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก ทอ.
(RTAF Core Values ; AIR) (กพ.ทอ.)



๔.๓  การปรับปรุงหลักสูตร นม./นป.ให้สอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก ทอ.
(RTAF Core Values ; AIR) (กพ.ทอ.)



๔.๔ การปรับปรุงระบบการศึกษาของ น.ชั้นประทวน 
ตามแนวทางพัฒนาก าลังพล ทอ. (กพ.ทอ.)



๔.๔ การปรับปรุงระบบการศึกษาของ น.ชั้นประทวน 
ตามแนวทางพัฒนาก าลังพล ทอ. (กพ.ทอ.)



๔.๔ การปรับปรุงระบบการศึกษาของ น.ชั้นประทวน 
ตามแนวทางพัฒนาก าลังพล ทอ. (กพ.ทอ.)



๔.๕  การผลิตนักศึกษาของส านักบัณฑิตศึกษา
(รร.นนก.)



๔.๖  แผนพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ.
(ยศ.ทอ.)



๔.๖  แผนพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ. (ยศ.ทอ.)



๔.๖  แผนพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ. (ยศ.ทอ.)



๔.๖  แผนพัฒนาขีดความสามารถของ ยศ.ทอ. (ยศ.ทอ.)



วาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ



การประชุมสภาการศกึษา ทอ.
ครั้งที่ ๑/๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ทอ.


