แผนปฏิบัติราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)
พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้บังคับบัญชา
พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ.
พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ์
รอง จก.ยศ.ทอ.
พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
รอง จก.ยศ.ทอ.
พล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภักดี
เสธ.ยศ.ทอ.
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒

สารบัญ
หน้า
แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) พ.ศ.๒๕๖๕
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
๑. ภารกิจ
๒. วิสัยทัศน์
๓. พันธกิจ
๔. ค่านิยมหลัก
๕. สถานการณ์ปัจจุบัน
๖. ประเด็นกลยุทธ์
๗. เป้าประสงค์
๘. แผนที่กลยุทธ์
๙. ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์
ภาคผนวก
ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
ผนวก ๒ คำถามและคำตอบเพื่อเริ่มต้นบูรณาการการพัฒนา
ผนวก ๓ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๕
ผนวก ๔ การตรวจสอบความครบถ้วนของดำเนินการ
ผนวก ๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.
ผนวก ๖ ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพงานได้
อย่างสัมฤทธิ์ผล พ.ศ.๒๕๖๔
ผนวก ๗ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) พ.ศ.๒๕๖๔
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แผนปฏิบตั ริ าชการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของ ยศ.ทอ.คือการผลิต และเสริมสมรรถนะกำลังพลให้กับ ทอ.
ด้ว ยระบบการฝึ ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ตอบสนองการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในการเสริมสร้างสมรรถนะ และความพร้อมในการป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
สมรรถนะกำลังพลของ ทอ.
การเสริ ม สร้ างความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ร าชการของ ยศ.ทอ. ได้ โยงยึ ด อยู่ บ นฐาน
คุณ ภาพและมาตรฐานทั้งด้ า นการบริห ารการฝึกศึกษา และการสนั บสนุน การฝึกศึกษา (IP1)
ที่ ป ระสานสอดคล้ อ ง และบู ร ณาการกั บ การเสริ ม สร้ า งการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (IP2)
ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการ
ฝึกศึกษาภายใน ยศ.ทอ. (Internal Educational & Training Processes) ที่ดำเนินการสอดคล้องกับ
แนวทางบริ ห ารคุ ณ ภาพ (PDCA) ได้ แ ก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิ บั ติ ) Check (ตรวจสอบ) และ
Action (การดำเนินการให้เหมาะสม) ควรจะเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และสำรวจสภาวะแวดล้อมทางการฝึกศึกษาของ
ยศ.ทอ.ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่ โครงสร้างการจัดส่วนราชการ
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม บุคลากร ทรัพยากรการเรียนรู้ กระบวนการทำงาน และ ๒) ปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย
สภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ. ข้อมูลเหล่านี้
ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลเป็นระยะทำให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
การวางแผนปฏิ บั ติ ร าชการ/แผนปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเหมาะสมจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่
ความสำเร็ จ และบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ อย่ า งไรก็ ต าม ยศ.ทอ.จะต้ อ งให้ มี ก ารตรวจสอบ
ความก้าวหน้า หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
นำมาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และที่สำคัญเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง
หากได้มีการนำมาทบทวน และสรุปข้อดี ข้อด้อย หรือ หาจุดปรับปรุง สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับ
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานในรอบต่อไปทำได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
คือ การดำเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

๔
การพัฒนาโครงสร้าง/องค์ประกอบพื้นฐานทางการศึกษาของ ยศ.ทอ.เป็นความพยายาม
ในการยกระดั บ ผลิ ต ภาพ (Productivity) ที่ มี มุ ม มองในการพั ฒ นาปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวิชาการ ปัจจัยด้านกำลังพล ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านองค์ความรู้
และนวั ตกรรม ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามสมดุ ล (Balanced) มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเท่ า เที ย ม (Inclusive) ยั่ ง ยื น
(Sustainable) และอยู่บนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge-Based) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ ุ่งพัฒนา ๑) ศักยภาพและผลิตภาพของกำลังพลในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ และ ๒) การบริหารจัดการ
ทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสมอย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ทอ.ในระดับที่กว้างขึ้นอย่างเป็นระบบ มัน่ คง และมีภูมิคุ้มกัน
การพั ฒ นาปั จ จั ย ด้ า นงานวิ ช าการ (LP1) ได้ แก่ หลั กสู ต รที่ มุ่ งเน้ น การเสริม สร้าง
สมรรถนะกำลังพลที่ตรงตามความต้องการของ ทอ. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระ
การเรี ยนรู้ ของหลั กสู ตร การวั ดผลสั มฤทธิ์ ที่ เหมาะสมกั บกิ จกรรม/สาระการเรี ยนรู้ การประเมิ นผล
การดำเนินงานหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการฝึก
ศึกษาตามหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา (LP2) ของ
ยศ.ทอ. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดฝึกอบรมความรู้/
ทักษะในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังค่านิยมหลักและคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้าง
เสริมสุขภาพ และดูแลสวัสดิการให้ทั่วถึง
การพั ฒ นากระบวนการทำงานที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ (LP3) โดยการปรับ ปรุง/พั ฒ นา
ขั้น ตอน กรรมวิธี เครื่องมือ เทคโนโลยี ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานของการปฏิบั ติงาน รวมถึง
การบริการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การพัฒ นาองค์ค วามรู้แ ละนวัตกรรม (LP4) ทั้งด้านวิท ยาการทางทหาร และด้าน
การปฏิบัติงานของ ยศ.ทอ. ที่นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน
การจัดทำคลังข้อมูล/ฐานความรู้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย/
พัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรม และการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมื อทางวิชาการจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก ทอ.
การปฏิ บั ติ ร าชการของ ยศ.ทอ. จะดำเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ. ซึ่งแต่ละหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทอ. จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) เพื่อรองรับการกำหนดกิจกรรม หรือกิจเฉพาะที่เชื่ อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ สำหรับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ ได้ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ผลสำเร็จ ของผลผลิ ต /แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งจะใช้สำหรับประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ยศ.ทอ.ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ.ต่อไป

๕

ส่วนที่ ๒ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.(พ.ศ.๒๕๖๕)
๑. ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒)
มี ห น้ า ที่ ว างแผนการปฏิ บั ติ อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ การ และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ
การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมแก่ ก ำลั ง พลของกองทั พ อากาศ ตามที่ ก องทั พ อากาศกำหนด และการ
อนุศาสนาจารย์รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ด้านการศึกษา การฝึก และการอนุศาสนาจารย์มี
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.

วิสัยทัศน์
เป็นองค์การการศึกษาทางทหารที่ชาญฉลาด
(Smart Military Education and Training Organization)

๓. พันธกิจ (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒))
๓.๑ ให้การฝึกศึกษาและอบรมเกี่ยวกับ
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม นโยบายกระทรวงกลาโหม
๓.๑.๒ การเพิ่ ม สมรรถนะกำลั ง พลของกองทั พ อากาศให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมสอดคล้ อ งต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และตอบสนองทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของ
กองทัพอากาศ
๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับ
๓.๒.๑ ผลิตและพัฒนากำลังพลที่มีความสามารถรองรับแผนเตรียมและใช้กำลัง
๓.๒.๒ จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ ยศ.ทอ.
๓.๒.๓ หลักสูตรและแนวสอนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาใน
ยศ.ทอ.
๓.๒.๔ การศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๕ วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาและการฝึกอบรม รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการฝึกอบรม
๓.๒.๖ วิจัย พัฒนาการฝึกศึกษาและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๗ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถาน
การศึกษาใน ยศ.ทอ.

๖
๓.๒.๘ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
๓.๒.๙ การอนุศาสนาจารย์ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมกำลังพลของกองทัพอากาศ
๓.๒.๑๐ เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศแก่กำลังพลของกองทัพอากาศ
๓.๒.๑๑ ทดสอบความถนัดบุคคล และวิภาววิสัย
๓.๒.๑๒ จัดทำตำรา คู่มือ แนวสอน และเอกสารประกอบการสอนของสถาบันการศึกษา
ใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๑๓ สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๑๔ การบริการห้องสมุด
๓.๓ ประสานการปฏิบั ติและร่วมมือทางวิช าการกับ หน่ว ยงานและสถานศึกษาภายในและ
ภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ
๓.๓.๑ การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓.๒ การให้บริการทางวิชาการ
๓.๓.๓ การวิจัยและการให้การศึกษาทางทหาร
๓.๔ บริหารจัดการในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และการอนุศาสนาจารย์
เกี่ยวกับ
๓.๔.๑ การจัดการความรู้
๓.๔.๒ การบริหารการฝึกศึกษา
๓.๔.๓ การบริหารกำลังพล จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก และการอนุศาสนาจารย์

๗
๔. ค่านิยมหลัก
A
I
R
T
D
E
T

Airmanship
Integrity and Allegiance
Responsibility
Transition
Development
Environment
Teamwork

ค่านิยมหลัก
Airmanship
ความเป็นทหารอากาศ

นิยาม (Define)
การแสดงออกถึงความเป็นทหาร
อากาศสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างแท้จริง

พฤติกรรมทีค่ าดหวัง (Behavior)
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- มีระเบียบวินยั
- มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
จนเกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
ให้กับ ทอ.ได้อย่างมืออาชีพ
- มีความกล้า และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
- มีความตระหนักรู้ในสถานการณ์ของตนเอง เป็น
แบบอย่างการเป็นทหารที่ดีมีคณ
ุ ภาพให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาหลักขั้นปลาย ต้องได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ …
- มีภาวะผู้นำ
- มีความเป็นทหารอาชีพ
- ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของการเป็น
ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการของ ทอ.ตามระดับของ
สถานศึกษา
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตามระดับของหลักสูตร
- มีความพร้อมปฏิบตั ิงานให้กับ ทอ. และเผชิญ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์สมัยใหม่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาหลักขั้นต้น ต้องได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ ...
- มีวินัยและจรรยาบรรณทหาร
- มีลักษณะท่าทางความเป็นทหาร
- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- มีจิตอาสาพร้อมทำดีด้วยหัวใจ
- พร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ประทวนที่ดีของ ทอ.

๘
ค่านิยมหลัก
Integrity and
Allegiance
ความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดี

นิยาม (Define)
พฤติกรรมทีค่ าดหวัง (Behavior)
ความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
- ไม่พูดโกหก คดโกง และไม่ยอมให้คนอื่นคนใดปฏิบัติ
ในวิชาชีพ
เช่นนั้น
- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- มีความกล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

Responsibility
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์การ สังคม และประเทศชาติ
เพือ่ ให้การปฏิบัตภิ ารกิจสัมฤทธิ์
ผลอย่างมีประสิทธิภาพโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
Transition
การเตรียมพร้อมต่อการ
พร้อมรับการเปลีย่ นผ่าน เปลี่ยนแปลงสถานภาพ อย่างเป็น
ขั้นตอน ตามที่ได้วางแผนไว้ แต่
รักษา Teamwork ขององค์กร

Development
เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และต่อยอดนโยบายบายเดิม
ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงาน
บริหาร งานปฏิบตั ิการ และงาน
สนับสนุน

บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม และ
ประเทศชาติ
- ปฏิบัติภารกิจจนสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป
- พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางบุคลากร การสืบทอด
งาน การสานต่อนโยบาย ลักษณะในการทำงาน
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- สามารถวางแผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวกล่วงหน้าอยู่เสมอ
ด้วยงบประมาณปกติ และงบประมาณพิเศษ
- สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นผ่านในด้านการทำงาน เช่น WFH/WAO,
Online Meeting เป็นต้น
- สามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และระบบการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องความต้องการ ทอ.และ
สภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
- มีความพร้อมต่อการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

๙
ค่านิยมหลัก
นิยาม (Define)
Environment
การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ีทั้ง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ภายในรั้วองค์กร รอบรั้วองค์กร
และนอกรั้วองค์กร เพื่อให้เกิด
ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสู่
ประสิทธิภาพในการทำงาน

Teamwork
สามัคคีร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน

การมีมติ รสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้ง
ภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
ข้างเคียง

พฤติกรรมทีค่ าดหวัง (Behavior)
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดภี ายในรั้วองค์กร
(อาคารสถานที่ สถานที่บรู ณาการ และสถานทีส่ ันทนา
การ) เพือ่ เอื้อต่อบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (Happy
Workplace)
- ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดรี อบรั้วองค์กร
(ชุมชน)
- ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดภี ายนอกรั้วองค์กร
(ความเป็นอยู่ สวัสดิการของบุคลากรและครอบครัว)
บุคลากร ยศ.ทอ.พึงเป็นผู้ที่
- ยอมรับความหลากหลายของบุคคล (Diversity)
ทั้งด้านทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ
- ให้การสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร/
หน่วยข้างเคียง ซึ่งกันและกันอย่างประสานสอดคล้อง
- มีส่วนร่วมต่องาน สนับสนุนความเชี่ยวชาญส่วน
บุคคล เพื่อเป้าหมายร่วมกัน

๑๐
๕. สถานการณ์ปัจจุบัน
จากสถานการณ์ ด้านความมั่ น คง ที่ ท หารมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาวิก ฤต และการพั ฒ นา
ประเทศ นำไปสู่การพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ ต้องเตรียมบุคลากรทุกระดับให้พร้อม
ขับ เคลื่ อนกองทัพ แม้ว่ าสภาพการเมือ งระหว่างประเทศในบริบทการร่วมประชาคมอาเซียน จะมี ส่ว น
สนั บ สนุ น ให้ เกิดความร่ว มมือ และลดความขัดแย้งในประเด็นผลประโยชน์ระหว่างประเทศเพื่ อนบ้าน
แต่แนวโน้มภัยคุกคามกลับเคลื่อนย้ายจากการป้องกันแนวชายแดนไปสู่การเผชิญหน้ากับสงครามการก่อ
การร้ายที่เป็นผลมาจากความขัดแย้ งทางการเมือง อุดมการณ์ และผลประโยชน์ การสร้างอำนาจต่อรอง
ระหว่างกลุ่มต่อต้าน กับชาติมหาอำนาจซึ่งรัฐไทยร่วมเป็นพันธมิตร
เศรษฐกิจของชาติมีแนวโน้ มที่จะชะลอตัวจากปัจจัยวิกฤติหลายประการ ทั้งจากกระแสวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก สงครามทางการค้า การแทรกแซงทางระบบการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งการเกิดรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และการลงทุนใน
โครงการสาธารณู ป โภคขนาดใหญ่ ทำให้ การจัดสรรงบประมาณให้ กับ เหล่ าทั พจะต้องพิ จารณาอย่าง
รอบคอบ งบประมาณการพัฒนากองทัพในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มี
ความเกี่ยวพันกัน และส่งผลต่อการพิจารณาความต้องการใช้งบประมาณโครงการศึกษา/โครงการพัฒนาต่าง ๆ
ของกองทัพอากาศ
จากการที่กองทัพเข้ามามีบทบาททางสั งคม ทั้งการทำหน้าที่ผู้แก้ไขความขัดแย้ง ผู้ปกครอง และ
ผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงสั งคม นำมาซึ่ งความคาดหวั งของสั งคมที่ มี ต่ อ ทหารในภาพลั ก ษณ์ "ทหารของ
ประชาชน" และการปฏิบั ติภ ารกิ จของกองทัพที่เป็นเครื่ องมือสำคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ซึ่งคาดหวัง
เหล่านี้จะมุ่งเป้าไปที่การทำหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพทุกเหล่าทัพ ที่จะต้องแสดงให้ประชาชน
เห็ น ถึงสมรรถนะผู้ น ำระดับ ยุ ทธศาสตร์ทั้งการมีวิสั ยทัศน์ในการพั ฒ นาประเทศ การแก้ปัญ หาและการ
ตัดสินใจที่แม่นยำ ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และลดความ
ขัด แย้ ง และการมี ภ าวะผู้ น ำเชิ งยุ ท ธศาสตร์ แนวโน้ ม ความต้ อ งการผู้ บ ริห ารที่ มี ส มรรถนะผู้ น ำระดั บ
ยุทธศาสตร์จะมีเพิ่มมากขึ้น
ปั จ จั ย สภาวะแวดล้ อ มด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลั งงาน และสิ่ งแวดล้ อ ม สื บ เนื่ อ งจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ได้แก่ AI,
Big DATA, Robot แต่ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เกิ ด แนวโน้ ม สถานการณ์ ในเชิงลบ ได้ แก่ กระแส Disruptive
Technology Impacts การบริโภคทรัพยากรและการพลังงาน การสร้างมลพิษและทำลายสิ่ งแวดล้อม
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรณีน้ำท่วมปี ๕๔) รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เหล่านี้ แม้ว่าจะเป็นภัยคุกคาม/ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานศึกษากำหนดไว้

๑๑

ในส่ ว นกองทัพ อากาศ มีแผนการพั ฒ นาจากยุทธศาสตร์กองทัพ อากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒
ตามวิสัยทัศน์ "การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค" จนปัจจุบันเป็นยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีระยะเวลาคาบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ฉบับเดิมเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการพัฒนา
และรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมุ่งประเด็นการเตรียมกองทัพเพื่อรองรับเรื่องใหญ่ ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น
ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
ศู น ย์ ก ลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function Strengthening) และ ๒) การพั ฒ นา
กองทัพให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF
Organization and Management Modernization) กองทัพอากาศมีประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้ แ ก่ ๑) พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ ๒) เสริ ม สร้ างสมรรถนะและความพร้ อม
ในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ๓) รักษาความมั่นคงของรัฐ ๔) ช่วยเหลือประชาชน
และบรรเทาสาธารณภัย และ ๕) สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ เป็นหัวใจหลักในการพัฒ นากองทัพอากาศ โดยมีพลั งขับเคลื่อน ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ
ใช้กำลังพลเป็นแกนนำ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒ นา วิเคราะห์ได้ว่ากองทัพอากาศมีแนวทางการ
พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัย มีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคั ญ
ของขีดความสามารถของกำลังพลเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การระบุ "การใช้กำลังพลเป็นแกนนำ"
ส่งผลให้ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะกำลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

๑๒

ประเด็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน กำหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถ
บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติง าน (Human and Behavior) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กำลั งคนให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้อย่ างมื ออาชี พ มีความพร้อมในการปฏิบัติภ ารกิจ และสนับ สนุน การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ ทั้ งนี้กรอบแนวคิดในเรื่องความต้องการ
กำลังพลตามยุทธศาสตร์ นี้ แบ่งจำแนกความต้องการกำลังพลในระดับที่เป็น Knowledge Worker คือ
ปัญญาพลของกองทัพ ได้แก่ บุคลากรกำลังรบภาคอากาศ บุคลากรกำลังรบภาคพื้น บุคลากรของสายวิทยาการ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เหลือคือบุคลากรส่วนสนับสนุนและงานธุรการ
นโยบายผู้บั ญชาการทหารอากาศแต่ละท่าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาด้านกำลังพล
ล้วนกล่าวถึง แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ซึง่ นโยบายนี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนากำลังพล ได้แก่ ๑) เสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศโดยให้กำลังพล
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป็ น พฤติ ก รรมของกำลั ง พลเพื่ อ ให้ เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
กองทัพอากาศ โดยเฉพาะการปลูกฝังความเป็นทหารอากาศผ่านการฝึ กและศึกษา ๒) การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังพล (Competency) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ และ ๓) การพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา
ให้ ทั น สมั ย รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม การจั ด การความรู้ แ ละการขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงานสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ มาตรฐานงาน และทักษะกำลังพลมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๑๓
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนากำลังพล ทั้งในระดับกลาโหม ระดับกองทัพไทย และ
ระดับกองทัพอากาศ ล้วนมีความสอดคล้องเชื่อมโยง และเป็นไปในทางเดียวกัน ในการที่จะพัฒนาระบบ
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาของแต่ ล ะกองทั พ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพเป็นสำคัญ มุ่งสร้างกำลังพลให้เป็นทหารอาชีพ โดย
คำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา อีกทั้งการเสริมสร้างกองทัพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กองทัพอากาศ ได้กำหนดนโยบายการศึกษา ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒/๕๖ ซึ่งมีเนื้อหาการ
พัฒ นาที่สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาในระดับที่สูงกว่า ได้แ ก่ ๑) ด้านการพัฒ นาหลักสูตรการศึกษา
ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ ๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา
โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารในการ
เรียนการสอน ระบบ e-Learning และสื่ออุปกรณ์
ตำราต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสม ๓) ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การศึกษาโดยการพัฒนาตนเองส่งเสริมการเรียนและ
การอบรมกองทัพ และส่ งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม ๔) ด้านการบริหารการศึกษา จะต้องทำให้
เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า รวมทั้งมีระบบกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา ๕) ด้านครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งตำแหน่งวิชาการและการ
ได้รับเงิน ค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ ๖) ด้านผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องจัดให้มีการคัดเลือกการเข้าเรียน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และใช้ผลการศึกษาในการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคคล
นโยบายที่ส ำคัญ ในการพัฒ นาการศึกษาของกองทัพอากาศในปัจจุบั น อ้างอิ งตามแผนพัฒ นา
การศึกษากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ มุ่งพัฒนากำลังพลให้มีคุณภาพโดยจัดกระบวนการศึกษา
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนและคำนึงถึงทิศทางพัฒนากองทัพอากาศ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก
๓ ประการ ได้แก่ ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากองทัพอากาศ ๒) บริหารจัดการโครงการศึกษา
และพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ๓) พัฒนางานวิจัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ มี ภารกิจจัดการ
ฝึกศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังพลในทุกช่วงระดับชั้นยศ โดยการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมิน ผลการศึกษา รวมทั้งภารกิจอื่น ที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างมีประสิ ททธิภ าพ สามารถดำรง
มาตรฐานคุณภาพ และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ทันสมัย (SMART Education) โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้ผ่านกระบวนการฝึกศึกษาจากสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศ อย่างไรก็ตามภารกิจสำคัญ
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ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศในบทบาทส่ วนการศึกษาที่จะต้ องแปลงนโยบายพัฒ นากำลั งพลสู่ การ
ปฏิบัติการฝึกศึกษาตามปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกข้างต้น ยังคงต้องพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายในของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีปัจจัยที่เอื้อต่อ
การพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย หรือมีจุดที่ควรปรับปรุง ดังการวิเคราะห์ต่อไปนี้
ภายหลั งจากการยุ บ หน่ ว ยงานกองบัญ ชาการฝึ กศึ กษาทหารอากาศ และสำนักวิช าการทหาร
อากาศชั้น สูง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยโอนงานด้านการศึกษาให้ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แต่การจัด
โครงสร้างหน่วยงานกลับไม่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น
โครงสร้างอัตราของหน่วยงานที่ดูแลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒ นา การพัฒนา
หลั ก สู ต ร งานประเมิ น เอกสารทางวิ ช าการที่ ไม่ เหมาะสมเป็ น เพี ย งระดั บ แผนก แต่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
สถานศึกษาทั้งกองทัพอากาศ การไม่จัดให้มีหน่วยงานรองรับงานที่ ต้องดำเนินการ เช่น การสร้าง/พัฒนา
องค์ความรู้วิทยาการทหารอากาศ งานจำลองยุทธ์เพื่อการฝึกเสนาธิการร่วม นอกจากนี้นโยบายในระดับ
กองทัพอากาศยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาใน
แต่ละระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการ ซึ่งหากดูตามบทบาทหน้าที่แล้ว
กรมกำลังพลทหารอากาศดูแลนโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารการศึ ก ษา โดยมี ส ำนั ก บริ ห ารการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานฝ่ า ยอำนวยการห ลั ก ในการ
ประสานงานการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้เ ชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
สถานศึ กษา และหน่ ว ยงานของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ยังขาดแคลนกำลั งพล (บุ คลากร
ทางการศึกษา/สนับสนุน) ที่มีสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมตามอัตราทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ทำให้เกิดภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติที่มีอยู่ ในบางสถานศึกษาได้เชิญวิทยากร/ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในระดับ
ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช า และวิ ช าเฉพาะด้ า นการทหารจากเหล่ า ทั พ ต่ า งๆ และหน่ ว ยงานภายนอก
กองทัพอากาศ มาให้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในวิชาต่างๆ มีข้อดี คือ นักศึกษาจะได้รับข้อมูลโดยตรง
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น แต่มักมีปัญหาประเด็นที่ผู้วิทยากรไม่สามารถมาบรรยายได้ในวันเวลาที่กำหนด
เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความสำคัญจึงมีภารกิจด่วน ทำให้ต้องเลื่อนการบรรยายไปซึ่งกระทบกับการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ส่วนอาจารย์ประจำมีหน้าที่ ในการอำนวยการศึกษา ซึ่งใช้ ระบบพี่เลี้ยงใน
การพัฒนาความสามารถในการปฏิบั ติหน้าที่ และแสวงหาความร่วมมื อจากภายนอกทดแทนคนที่ ขาดไป
แต่ปัญหาที่สำคัญในด้านบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ประจำ ได้แก่ สมรรถนะ ประสบการณ์ รวมถึงทัศนคติ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา อาจไม่ เหมาะสมกับการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงต้องใช้เวลา
และทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ การสอน การฝึกทักษะ การควบคุมสัมมนา และการชี้แนะกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้

๑๕
บางคนอาจมี ขวัญ /แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานที่ตกต่ำ เนื่องจากขาดความชัดเจนในแนวทางการเติบโต
ก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมในการจัดการความรู้ ที่มีหลักการในการสร้าง/ค้นคว้าความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาการ/วิชาชีพทางทหาร ซึ่งมีความสำคัญใน
การพัฒนาองค์ความรู้ทางทหาร การเตรียมบุคลากรทางการศึกษา (ครู/อาจารย์) สำหรับสอน และพัฒนา
กิจกรรมการฝึกตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา แต่ละสถานศึกษาจึงต้องการทีมงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งเตรียมการสอน และเตรียมการฝึก เช่น การกระตุ้นให้อาจารย์ ทำงานด้านวิชาการ (การวิจัยเพื่อพัฒนา
การสั งเคราะห์ ห ลักนิ ยมทางทหาร การนำเสนอบทความวิชาการที่ได้ศึก ษาค้นคว้า) รวมทั้งการจัดการ
ความรู้ในด้านวิชาชีพทางทหารการพัฒนา Scenario สำหรับการฝึก การจัดวางกำลัง และการปฏิบัติการ
ทางทหารทั้งในการรบและไม่ใช่การรบ
ทุกสถานศึกษาของกรมยุ ทธศึกษาทหารอากาศ มีการพัฒ นาระบบ e-Learning สนับสนุนการ
จัดการเรีย นการสอน ในการเก็บข้อมู ล องค์ความรู้ ข่าวสารที่สำคัญ ได้แก่ การบันทึกประวัตินักศึกษา
การ Download ข้อมูล/ตำรา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายงานของนักศึก ษา และการแจ้งข่าวสาร
นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยการทัพ อากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การทำงานรวดเร็ว ประหยัด เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดคือ การใช้ระบบ
การเรี ย นการสอนแบบ Online ในช่ ว งที่ ป ระกาศให้ ห ยุ ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา รวมถึ ง
การประชุมทางไกลผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกกรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ ได้แก่ ปัจจัยการเมือง นโยบาย
และกฎระเบียบ ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลทั้งในเชิงบวก และเชิงลบต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศใน
ทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้ น ซึ่งภารกิจ สำคัญของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศในบทบาทส่วนการศึกษา
ที่จะต้องแปลงนโยบายพัฒนากำลังพลสู่การปฏิบัติการฝึกศึกษา เพื่อให้ผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพอากาศต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัย
สภาวะแวดล้ อมภายในของกรมยุท ธศึกษาทหารอากาศ ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างอัตราส่ วนราชการ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านกำลังพล (บุคลากรทางการศึกษา/สนับสนุน) และ
ปัจจัยด้านทรัพยากรการเรียนรู้ขององค์กร จะพบว่ามีหลายส่วนที่เป็นจุดแข็งของหน่วยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้นได้ และอาจมีบางส่วนที่ยังจัดว่าเป็นจุดที่ควรปรับปรุง สรุปผลการวิเคราะห์ แยก
เป็น จุดแข็ง (S), จุดอ่อน (W), โอกาส (O), และ ภัยคุกคาม (T) เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ใน
ลำดับต่อไป

๑๖
๖. ประเด็นกลยุทธ์
การถ่ า ยทอดจากยุ ท ธศาสตร์ ทอ.ปี ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)
ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะและความพร้ อ มในการป้ อ งกั น ประเทศและรั ก ษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ สู่แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้
๖.๑ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ ทอ.”
กลยุ ทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้ างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบั ติงาน (Human and
Behavior)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากำลั ง พลทุ ก ระดั บ ของกองทั พ อากาศให้ มี ส มรรถนะและขี ด ความสามารถ
ในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยมีความเข้าใจพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
ความพร้อมในการปฏิบั ติการ ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ งาน (Behavior) ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในทุกมิติ รวมทั้งดำเนินการ
สรรหาและพั ฒ นาสมรรถนะกำลั ง พลตรงตามความต้ อ งการและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
๖.๒ ประเด็นกลยุทธ์
ST ผลิตและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลให้กองทัพอากาศด้วยระบบการฝึกศึกษาที่มีคุณภาพ
๗. เป้าประสงค์
๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คุณภาพการให้บริการ)
SP ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องความ
ต้องการสมรรถนะกำลังพลของ ทอ.
(อ้ า งอิ ง แผนแม่ บ ทด้ านกำลั งพล กลยุ ท ธ์ที่ ๒.๖ พั ฒ นาสมรรถนะกำลั งพล กลยุ ท ธ์ ย่ อ ย ข้ อ ๒.๖.๒
เสริมสร้างกำลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษาและการวางแผนพัฒนากำลังพลให้สอดคล้อง
กับแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. โครงการ/งาน/กิจกรรม งานพัฒนาระบบการฝึกศึกษา)
๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ)
๗.๒.๑ IP1 คุณภาพและมาตรฐานการบริหารการฝึกศึกษา และสนับสนุนการฝึกศึกษา
๗.๒.๒ IP2 การเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หมายถึง การบริหารจัดการด้านการบริหารการฝึกศึกษาและสนับสนุนการฝึกศึก ษา
(IP1) ดำเนินงานประสานสอดคล้องร่วมกับการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (IP2) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการฝึก
ศึกษาภายใน ยศ.ทอ.ที่ดำเนินการตามแนวทางบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างมีระบบและครบถ้วน โดยนำ
หลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง นิรภัยภาคพื้ น และ
เครื่องมือบริหารต่าง ๆ มาใช้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ยศ.ทอ.ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

๑๗
๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
๗.๓.๑ LP1 พัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ
หมายถึง การปรับ ปรุง พั ฒ นาหลักสูตรที่มุ่ง เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกำลั งพล
ที่ ต รงตามความต้ อ งการของ ทอ. การมี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้
ของหลักสูตร การวัดผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมกับกิ จกรรม/สาระการเรียนรู้ การประเมิน ผลการดำเนินงาน
หลักสูตร ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการฝึกศึกษาตามหลักสูตร
๗.๓.๒ LP2 พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
หมายถึง การพัฒ นาสมรรถนะ และคุณ ภาพชีวิตกำลั งพล/บุ คลากรทางการศึกษา
ของ ยศ.ทอ.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย โดยการจัดฝึกอบรมความรู้/
ทักษะในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังค่านิยมหลักและคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้างเสริม
สุขภาพ และดูแลสวัสดิการให้ทั่วถึง
๗.๓.๓ LP3 พัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาขั้ น ตอน กรรมวิ ธี เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริการและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๗.๓.๔ LP4 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
หมายถึ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาการทหาร และด้ า นการ
ปฏิบัติงานของ ยศ.ทอ.ที่นำไปสู่การเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน
การจัดทำคลังข้อมูล/ฐานความรู้ การเสริมสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย/พัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ทอ.

๑๘
๘.

แผนที่กลยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) พ.ศ.๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ เป็นองค์การการศึกษาทางทหารที่ชาญฉลาด (Smart Military Education and Training Organization)
ST ประเด็นกลยุทธ์ ยศ.ทอ.
ผลิตและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลให้กองทัพอากาศ
ด้วยระบบการฝึกศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ
(Strategic Themes)
คุณภาพการให้บริการ
(Stakeholder Perspective)

SP ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สอดคล้องความต้องการสมรรถนะกำลังพลของ ทอ.
ความพร้อมในการปฏิบัตริ าชการ
(ฝึกศึกษา/สนับสนุนการศึกษา)

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริ าชการ
(Internal Process
Perspective)

IP1 คุณภาพและมาตรฐานการบริหารการ
ฝึกศึกษา และการสนับสนุนการฝึกศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา
เพียงพอ/เหมาะสม
LP1 พัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ

การพัฒนาองค์กร
(Learning & Growth
Perspective)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.
เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ

หลักสูตร
การศึกษา

การจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอน

การวัด/
ประเมินผล

ทรัพยากรการเรียนรูแ้ ละ
สิ่งอำนวยความสะดวก

กำลังพลบุคลากรทางการศึกษา
มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
LP2 พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/
บุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม
สร้างเสริมสุขภาพ
ดูแลสวัสดิการ

ปลูกฝังค่านิยมหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ฝึกอบรมความรู้/
ทักษะการปฏิบัติงาน

พัฒนาการที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ความประสานสอดคล้อง
และบูรณาการ
กระบวนการทำงาน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
LP3 พัฒนากระบวนการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงขั้นตอน/เครือ่ งมือ/กฎ/
ระเบียบ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
การบริการและสนับสนุน

IP2 การเสริมสร้างการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้
วิชาการทางทหาร

องค์ความรู้
การปฏิบัติงาน

LP4 พัฒนาองค์วามรู้และนวัตกรรม
KM/คลังข้อมูล
ฐานความรู้

สร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้

วิจัย/พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม

เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

๑๙
๙. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
๙.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์
SP
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องความต้องการ
สมรรถนะกำลังพลของ ทอ.

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของจำนวนผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตร
โรงเรียนหลักขั้นปลาย ดังนี้

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ปี ๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
ค่าเป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายรวม หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนหลักขัน้ ปลาย
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติได้
ร้อยละ ๖๐.๙๖

งบประมาณ (บาท)

๑.๑ วทอ.

๖๐

๖๘.๓๕

- หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖

๓,๖๐๙,๐๔๔

๑.๒ รร.สธ.ทอ.

๕๔

๗๑.๙๒

- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

๖,๗๕๔,๗๗๕

๑.๓ รร.นอส.

๕๑

๗๔.๗๙

๒,๙๙๓,๐๘๔

๑.๔ รร.นฝ.

๓๖

๓๘.๐๕

- หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ และ
๗๙
- หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘, ๑๓๙
และ ๑๔๐

๘,๗๘๗,๗๐๓

หมายเหตุ

๒๐
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
๒. ร้อยละของจำนวนผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
เกณฑ์ ดี - ดีมาก
ตามหลักสูตรโรงเรียนหลัก
ขัน้ ต้น ดังนี้
๒.๑ รร.นม.

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ปี ๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
ค่าเป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายรวม หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนหลักขัน้ ต้น
ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๔
ปฏิบัติได้
ร้อยละ ๙๔.๕๐
๙๒

๙๑.๑๔

- หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
รุ่นที่ ๙๐, ๙๑ และ ๙๒
- หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็น นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ และ ๖๔

งบประมาณ (บาท)

๘,๒๑๕,๔๐๔
๘๒๒,๒๔๐

๒.๒ รร.จอ.

๙๕

๙๕.๓๙

- หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ

๒๕,๙๖๐,๓๕๐

๒.๓ รร.นป.

๙๖

๙๖.๔๒

- หลักสูตรนายทหารประทวน
รุ่นที่ ๙๓, ๙๔, ๙๕ และ ๙๖

๕,๐๐๘,๕๑๒

- หลักสูตรนายทหารประทวนชัน้ พันจ่าอากาศ
รุ่นที่ ๕๐, ๕๑, ๕๒ และ ๕๓

๒,๗๑๐,๕๒๘

หมายเหตุ

๒๑
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
๓. ร้อยละของจำนวนผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์
ดี - ดีมาก ตามหลักสูตรครูทหาร

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
ปี ๖๕
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๙๓

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๙๓
ปฏิบัติได้
ร้อยละ ๙๔.๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุน่ ที่ ๔๒
- หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑

งบประมาณ (บาท)
๓๘๘,๗๖๐
๓๘๖,๒๐๐

หมายเหตุ

๒๒
๙.๒ มุมมองด้านกระบวนการ
ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน

-

- หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของ ทอ.
- การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมิน
ข้าราชการที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

IP1
คุณภาพและมาตรฐานการบริหาร
การฝึกศึกษา และการสนับสนุน
การฝึกศึกษา

๑. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสร้างคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวม

๓

๒. ระดับความสำเร็จในการ
บริหารจัดการหน่วยใน
ภาพรวมของ ยศ.ทอ.

๓

-

- งบบริหารหน่วย
- อบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง
- จัดทำแผนปฏิบตั ิราชการ ยศ.ทอ.
- โครงการประชุมทางวิชาการด้านผู้นำและการบริหาร

งบประมาณ (บาท)
๒๔๓,๑๘๔
๕๘,๖๐๐
๒๑,๗๖๐

๓,๔๑๗,๘๐๐
๖๓,๖๐๐
-

หมายเหตุ

๒๓
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

IP2
การเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ร้อยละของความสำเร็จของ
การดำเนินงานขับเคลื่อน
ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน

๘๐

-

- จัดทำพจนานุกรม ทอ.
- จัดทำเอกสารคู่มือ
- จัดหาตำราและบรรณสาร
- งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ.
- จัดทำองค์ความรู้วิทยาการทหาร
- กิจกรรมการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาของ ทอ.ตาม
ยุทธศาสตร์ ทอ.สำหรับสถานศึกษาของ ทอ.และสาย
วิทยาการ
- การอบรมทางวิชาการสร้างเสริมศักยภาพความเป็นครู
(DS) และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนหลักขัน้ ปลาย
- ยุทธศึกษาวิชาการ การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ
เพื่อพัฒนา ทอ.ในอนาคต
- โครงการประชุมทางวิชาการด้านความมั่นคงและ
ยุทธศาสตร์
- โครงการประชุมทางวิชาการด้านนภานุภาพ
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาท
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของ ทอ.เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ทอ. ๒๐ ปี (แบบบูรณาการ)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๖,๔๐๐
๙๑,๘๐๐
๑๖๘,๓๐๐
-

๕๙,๒๘๐
๔๑,๔๐๐

๒๔
๙.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

LP1
พัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการพัฒนาปัจจัยด้านงาน
วิชาการ: Smart Education
(ฐานข้อมูลการบริหารและ
การศึกษา)

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕
๓

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
๕
- การจัดการฐานข้อมูลการบริหารและการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการทดสอบและเก็บข้อมูล
ของเครื่องมือคัดเลือกบุคคล
- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกศึกษาและการอบรมของ ทอ.
- โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อประเมินหลักสูตร
เสนาธิการทหารอากาศ ปี ๖๕ และพัฒนาการเรียน
การสอน
- การประเมินหลักสูตรการทัพอากาศโดยแบบจำลอง
CIPP (นอกที่ตั้ง)
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การประเมิน
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสแบบบูรณาการ
- การบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้วยระบบ
e-Learning สำหรับอาจารย์ในสถานศึกษาของ
ยศ.ทอ.
- อบรมการผลิตสื่อมัลติมเี ดีย เพื่อรองรับ e-Learning
และระบบ IPTV
- การใช้งานระบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๑๖๕,๒๐๐
๔๗,๔๒๐
-

-

-

๒๕
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
Classroom) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ยศ.ทอ.โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรและประเมินผลการดำเนินการหลักสูตร
รร.หลักขั้นปลาย และ รร.หลักขั้นต้น
- งบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกตาม
แผนการก่อสร้างประจำปี ณ ที่ตั้งดอนเมือง

LP2
พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพ
ชีวิตกำลังพล/บุคลากร
ทางการศึกษา

๑. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตกำลังพล/
บุคลากรทางการศึกษา

๓

-

- งบเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผูไ้ ด้รับ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
- งบค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- งบค่าจ้างชั่วคราว
- งบจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
- งบค่าเช่าบ้าน
- งบเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้-ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
- งบเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่ง
- งบค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๕๑,๗๖๐

-

๓,๙๒๔,๐๐๐
๒๗,๔๓๗,๑๐๐

๒๖
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทำ
หน้าที่สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ
- การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นครู และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รร.หลัก
ขั้นต้นและสายวิทยาการ (แบบบูรณาการ)
- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง จนท.คัดเลือก ศบ.ทอ.
และ นนอ.ชั้นปีที่ ๓ เพื่ออแยกสาขาวิชา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
(M.P.P.M) รัฐประศาสนศาสตร์ สถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน สถานศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
-

๓๕,๘๖๐

๑๘,๔๐๐
-

๓๖,๕๐๐
๒๑,๕๐๐
๒๗,๕๐๐

๒๗
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- การศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศโดยทุน
ทอ.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขา วิชาหลักสูตรและการสอน) สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เสนาธิการกิจญี่ปุ่น
- เสนาธิการกิจอินโดนีเซีย
- Air Force Command and Staff Program
(Intermediate) (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
- เสนาธิการกิจเยอรมนี
- เสนาธิการกิจเวียดนาม
- เสนาธิการทหาร Command and General Staff
Course ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- เสนาธิการกิจสิงคโปร์
- วปอ.มาเลเซีย (Malaysian Armed Force)
- นายทหารชั้นผู้บงั คับฝูงอินโดนีเซีย
- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูงมาเลเซีย
- วสท.ฝรั่งเศส
- เสนาธิการกิจสเปน
- วปอ.อินโดนีเซีย
- วิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมรัสเซีย (Military

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
-

๕๕๖,๗๗๘
๓๒๐,๖๒๐
๑๒๓,๖๒๖
๖๘๖,๐๗๙
๓๗๔,๒๖๐
๒๒๗,๒๖๐
๖๓๘,๐๓๗
๒๕๐,๙๐๗
๓๒๐,๖๒๐
๑๒๗,๗๐๗
๕๗๙,๐๑๔
๕๒๔,๓๒๐
๑๗๗,๓๘๐
๕๕๗,๘๒๙

๒๘
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตกำลังพล/
บุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

๓

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

-

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
Security of State)
- Squadron Officer Course (SOC) ณ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
- การฝึกงานในหน้าที่
- งบกีฬาภายใน
- งบป้องกันการติดเชื้อและแก้ไขปัญหาเอดส์
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำสัปดาห์
- งบป้องกันยาเสพติด
- กิจกรรมฟังธรรมประจำเดือน
- โครงการแอโรบิก ยศ.ทอ.
- อบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีสำหรับผู้รับ
การฝึกวิชาทหาร
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของกำลังพล

งบประมาณ (บาท)

๒๑๐,๕๐๐
๖๓,๗๐๐
๓๖,๕๐๐
๑๘,๕๗๖
๔๗,๙๖๘
๒๑๑,๕๐๐

หมายเหตุ

๒๙
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีประดับยศให้แก่ นจอ.,
นชท., นนส.ผท.และ นดอ.
- ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ผชิญเหตุการณ์ ซึ่ง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปีงบประมาณ ๖๕
- ค่าใช้จ่ายของ นจอ.เข้ารับการศึกษาใน รร.ตท.
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินรางวัลเป็นค่าใช้จ่าย
เฉพาะสำหรับทหารกองหนุน สังกัด ทอ. ที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าเป็น นจอ.เหล่า อย.และเหล่า สห.
- งบส่งเสริมขวัญและวินยั กำลังพลของ ทอ.
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
- การพัฒนาเทคนิคด้านการอนุศาสนาจารย์แบบมือ
อาชีพ
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพด้านการอนุศาสนาจารย์
- โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อฝึกจำลอง
ยุทธทางอากาศด้วยโปรแกรม JTLS
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์บุคลากรทาง
การศึกษา และระบบการบริหารหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิค

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๙๙,๕๐๐
๕๔๗,๕๐๐
๓๗๗,๒๗๐
๔๔๒,๒๗๐

๔๘,๕๐๐
-

๓๐
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)
ปี ๖๔

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
การสอนสำหรับครูมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ ๔ ทักษะ
- โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
กำลังพลของ ยศ.ทอ.
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
(ระดับต้น)
- English Teaching Development Course (ETDC)
- Basic American Language Instructor Course
(BALIC)
- Advanced English Language Instructor Course
(AELIC)
- Advanced Language Proficiency Skills I
(ALPS I)
- Advanced Language Proficiency Skills II (ALPS II)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓๑
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

LP3
พัฒนากระบวนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการพัฒนากระบวนการ
ทำงาน

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕
๓

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
- งบจัดทำเอกสารทางราชการอื่น ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ
- งบขนส่งทางบกในประเทศ
- งบค่าไปรษณีย์และโทรเลข
- งบพิธีการอื่น ๆ
- งบค่าธรรมเนียมศาล
- การรวบรวมและพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร
ของ ยศ.ทอ.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

งบประมาณ (บาท)
๒๑๘,๓๐๐
๔,๒๐๗,๕๐๐
๑๓,๐๐๐
๕๑,๓๐๐
๒๐,๐๐๐
-

หมายเหตุ

๓๒
เป้าประสงค์
LP4
พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

ตัวชีว้ ัด
๑. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕
๓

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
- งบรับรองชาวต่างประเทศ
- หลักสูตรภาษาไทย สำหรับนายทหารต่างประเทศ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียน สน.ผชท.ทอ.
ไทย/ต่างประเทศ
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยของรัฐ กับ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
- Methodology of English Language Teaching
Course (MELT)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๓๑,๕๐๐
๓,๔๓๓,๑๐๘
๑๒๔,๘๖๔
๑,๐๐๐

๓๓
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
๖๕
๓

-

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/
(Baseline)
โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๔
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
วัฒนธรรมการเรียนรู้
- โครงการ/กิจกรรมการประชุม เสวนาวิชาการ
- กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
- โครงการคลินิกวิจัย
- โครงการวิจัยระดับยุทธศาสตร์สำหรับบุคลากร
วทอ.ฯ
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC)
ระดับต้น ๑
- อบรม IELTS และทดสอบ IELTS
- โครงการ การคัดสรรผู้บรรยายและพัฒนาทำเนียบ
วิชาการของ ทอ.
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกรอบอาเซียน

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
-

๒๕๘,๔๑๐

-

-

๓๔
๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์
๑๐.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ :
SP ผู้ส ำเร็ จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.มีคุณ ลักษณะสอดคล้ อ งความต้องการ
กำลังพลของ ทอ.
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คำอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคำนวณ

๑. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ
๒. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการทหาร
อากาศ
๓. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส
๔. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหาร
ชั้นผู้บังคับฝูง
๕. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามหลักสูตรครูทหาร
๖. ร้อยละของจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหาร
ชั้นผู้บังคับหมวด
๗. ร้อยละของจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ
๘. ร้อยละของจำนวนผู้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหาร
ชั้นประทวน
๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
คุณภาพและปริมาณ
๑. ร้อยละของจำนวนผู้มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ
หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่ใ นเกณฑ์
ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ร้อยละของจำนวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการทหาร
อากาศ หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และ ผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับ จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓. ร้อยละของจำนวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับ จำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔. ร้ อยละของจำนวนผู้ มีคุ ณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ในเกณฑ์ ดีม าก ตามหลัก สูต รนายทหารชั้ น
ผู้บังคับฝูง หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทหารชั้นผู้บังคับฝูง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓๕
๕. ร้อยละของจำนวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามหลักสูตรครูทหาร หมายถึง
ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก
และผลประเมิน คุณ ลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับ จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรครูทหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๖. ร้อยละของจำนวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี -ดีมาก ตามหลักสูตรนายทหารชั้น
ผู้ บั ง คั บ หมวด หมายถึ ง ร้ อ ยละของจำนวนผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น ความรู้
ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และ ผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ ในเกณฑ์ ดี ถึง
ดี ม าก เปรี ย บเที ย บกั บ จำนวนผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนายทหารชั้ น ผู้ บั ง คั บ หมวดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๗. ร้อ ยละของจำนวนผู้ ส ำเร็จ การศึ ก ษาที่ ผ่ านเกณฑ์ ม าตรฐานวิชาชี พ ของโรงเรีย นจ่ าอากาศ
หมายถึง ร้อยละของจำนวนนักเรียนจ่าอากาศที่สำเร็จการศึกษา และผ่ านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พ
ของโรงเรี ย นจ่ าอากาศ เปรี ย บเที ย บกั บ จำนวนผู้ ส ำเร็จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นจ่ า อากาศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๘. ร้อ ยละของจำนวนผู้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ในเกณฑ์ ดี -ดี ม าก ตามหลั ก สู ต รนายทหาร
ชั้นประทวน หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ
อยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบ
กับ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓๖
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑.๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ

๕

ร้อยละ... จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่
ในเกณฑ์ ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สำเร็ จการศึกษา
หลักสูตร...(โรงเรียนหลักขั้นปลาย/โรงเรียนหลักขั้นต้น/โรงเรียนครูทหาร)

๔

ร้อยละ... จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่
ในเกณฑ์ ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร...(โรงเรียนหลักขั้นปลาย/โรงเรียนหลักขั้นต้น/โรงเรียนครูทหาร)

๓

ร้อยละ... จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่
ในเกณฑ์ ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร...(โรงเรียนหลักขั้นปลาย/โรงเรียนหลักขั้นต้น/โรงเรียนครูทหาร)

๒

ร้อยละ... จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่
ในเกณฑ์ ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร...(โรงเรียนหลักขั้นปลาย/โรงเรียนหลักขั้นต้น/โรงเรียนครูทหาร)

๑

ร้อยละ... จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่
ในเกณฑ์ ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร...(โรงเรียนหลักขัน้ ปลาย/โรงเรียนหลักขั้นต้น/โรงเรียนครูทหาร)

๓๗
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖

งบประมาณ
ปี ๖๕
๓,๖๐๙,๐๔๔

ผู้รับผิดชอบ
วทอ.

การ
ประสานงาน
กผค.สบศ.

ห้วงเวลา
สำเร็จ
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

๖,๗๕๔,๗๗๕

รร.สธ.ทอ.

กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
รุ่นที่ ๗๘ และ ๗๙
- หลักสูตรนายทหารชัน้ ผู้บังคับฝูง
รุ่นที่ ๑๓๘, ๑๓๙ และ ๑๔๐
- หลักสูตรนายทหารชัน้ ผู้บังคับหมวด
รุ่นที่ ๙๐, ๙๑ และ ๙๒
- หลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหาร
สัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๓ และ ๖๔
- หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ
- หลักสูตรนายทหารประทวน
รุ่นที่ ๙๓, ๙๔, ๙๕ และ ๙๖
- หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
รุ่นที่ ๕๐, ๕๑, ๕๒ และ ๕๓
- หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุน่ ที่ ๔๒
- หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑

๒,๙๙๓,๐๘๔

รร.นอส.

กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๘,๗๘๗,๗๐๓

รร.นฝ.

กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๘,๒๑๕,๔๐๔

รร.นม.

กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

รร.จอ.
รร.นป.

กผค.สบศ.
กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

รร.คท.

กผค.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๘๒๒,๒๔๐
๒๕,๙๖๐,๓๕๐
๕,๐๐๘,๕๑๒
๒,๗๑๐,๕๒๘
๓๘๘,๗๖๐
๓๘๖,๒๐๐

๓๘
๑๐.๔ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :
IP1 คุณภาพและมาตรฐานการบริหารการฝึกศึกษา และการสนับสนุนการฝึกศึกษา
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
ภาพรวม
๒. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการหน่วยในภาพรวมของ ยศ.ทอ.

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด

๓ / ขั้น

แบบของตัวชี้วัด

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

คำอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคำนวณ

๑. สถานศึกษาใน ยศ.ทอ.มีการดำเนินงานสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยความเห็นชอบของ ยศ.ทอ.
๒. นขต.ยศ.ทอ.มีการดำเนินการการบริหารรองรับแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ. และ
แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน และแผนงานอื่น ๆ ของหน่วย

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒ / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ

๑

มีการวางแผนดำเนินการ

๒

มีการกำหนดผู้รบั รับผิดชอบ และประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผน

๓

มีการส่งเสริมให้กำลังพลมีส่วนร่วม และดำเนินการตามแผน

๔

มีการติดตาม ควบคุม กำกับ ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงาน

๕

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

๓๙
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

การดำเนินงานสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
- หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของ ทอ.
- การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่
ประเมินข้าราชการที่ทำหน้าทีส่ อนเพื่อให้มีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

๒๔๓,๑๘๔
๕๘,๖๐๐

สบศ.
สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๒๑,๗๖๐

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

นขต.ยศ.ทอ.
นขต.ยศ.ทอ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

การบริหารจัดการหน่วยในภาพรวมของ ยศ.ทอ.
- งบบริหารหน่วย
- อบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง
- โครงการประชุมทางวิชาการด้านผู้นำและการบริหาร
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.

๓,๔๑๗,๘๐๐
๖๓,๖๐๐
-

นงป.ยศ.ทอ.
สบศ.
ยศ.ทอ.
สบศ.

๔๐
๑๐.๖ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :
IP2 การเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด

ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๗๐/ร้อยละ

แบบของตัวชี้วัด

ปริมาณ

คำอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคำนวณ

ยศ.ทอ.มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย ๕ องค์ประกอบสำคัญ
ตามแนวทางการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนนตามร้อยละของความสำเร็จ

๕๐
๖๐

๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (แผนการดำเนินงานหรือนโยบายการจัดการความรู้)
๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (แผนการดำเนินงานหรือนโยบายการจัดการความรู้)
๒. การเอื้ออำนาจกำลังพลในการขับเคลื่อนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ (หน่วยหรือบุคลากรรับผิดชอบนำแผนฯ
สู่การปฏิบัติ)
๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (แผนการดำเนินงานหรือนโยบายการจัดการความรู้)
๒. การเอื้ออำนาจกำลังพลในการขับเคลื่อนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ (หน่วยหรือบุคลากรรับผิดชอบนำแผนฯ
สู่การปฏิบัติ)
๓. การดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วย (การดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ เช่น คู่มือ/คลังข้อมูล)
๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (แผนการดำเนินงานหรือนโยบายการจัดการความรู้)
๒. การเอื้ออำนาจกำลังพลในการขับเคลื่อนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ (หน่วยหรือบุคลากรรับผิดชอบนำแผนฯ
สู่การปฏิบัติ)
๓. การดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วย (การดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ เช่น คู่มือ/คลังข้อมูล/ผลงาน
คุณภาพ/นวัตกรรมทางการศึกษา)
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (มีระบบข้อมูลทันสมัย มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน/มีการประเมิน)
๑. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (แผนการดำเนินงานหรือนโยบายการจัดการความรู้)
๒. การเอื้ออำนาจกำลังพลในการขับเคลื่อนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ (หน่วยหรือบุคลากรรับผิดชอบนำแผนฯ
สู่การปฏิบัติ)
๓. การดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วย (การดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ เช่น คู่มือ/คลังข้อมูล)
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (มีระบบข้อมูลทันสมัย มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน/มีการประเมิน)
๕. การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

๗๐

๘๐

๙๐

๔๑
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- งบจัดทำพจนานุกรม ทอ.
- งบจัดทำเอกสารคูม่ ือ
- งบจัดหาตำราและบรรณสาร

๖,๔๐๐
๙๑,๘๐๐

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

- งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ.

๑๖๘,๓๐๐

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- จัดทำองค์ความรู้วิทยาการทหารอากาศ

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- กิจกรรมการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการปฏิบัติงาน

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาของ ทอ.
ตามยุทธศาสตร์ ทอ.สำหรับสถานศึกษาของ
ทอ.และสายวิทยาการ

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๕๙,๒๘๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- ยุทธศึกษาวิชาการ การบรรยายและเสวนาทาง
วิชาการเพือ่ พัฒนา ทอ.ในอนาคต

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- โครงการประชุมทางวิชาการด้านความมั่นคง
และยุทธศาสตร์

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- โครงการประชุมทางวิชาการด้านนภานุภาพ

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๑,๔๐๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การอบรมทางวิชาการสร้างเสริมศักยภาพ
ความเป็นครู (DS) และการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาในสถานศึกษา ยศ.ทอ.

- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
บทบาทเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของ ทอ.เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (แบบบูรณาการ)

-

๔๒
๑๐.๘ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ :
LP1 พัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คำอธิบายตัวชี้วัด
หรือสูตรการคำนวณ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ: Smart Education
๓ / ขั้น
ขั้นตอนการดำเนินการ
วัดจากระดับความสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนดในการดำเนินการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ: Smart
Education ได้แก่ การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลที่ตรงตาม
ความต้องการของ ทอ. การมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
การวัดผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สาระการเรียนรู้ การประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร
ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการฝึกศึกษาตามหลักสูตร โดย
ปีงบประมาณ ๖๕ เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารและ
การศึกษาให้เป็นระบบตามขั้นตอนทีก่ ำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายละเอียดตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับขั้น

การดำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน

๑

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ ภายใน ๓ ธ.ค.๖๔

๒

• ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน/แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ: Smart
Education (ฐานข้อมูลการบริหารและการศึกษา) (๐.๒)
• ส่งสรุปผลการประชุมแนวทางการพัฒนาการปัจจัยทางวิชาการ: Smart Education
(ฐานข้อมูลการบริหารและการศึกษา) ภายใน ๒๔ ธ.ค.๖๔ (๐.๘)
ดำเนินกิจกรรมตามแผน/แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านงานวิชาการ
• นกข.ยศ.ทอ.รวบรวม/ส่งข้อมูลเกีย่ วข้องพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ คณะทำงานฯ (๐.๕)
• ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๐.๕)
กวบ.ยศ.ทอ.จัดเก็บข้อมูลแต่ละส่วนให้เป็นระบบ

๓

๔
๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน นำเรียน จก.ยศ.ทอ./ประธานกรรมการ ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
ภายใน ๒๐ ก.ย.๖๕

๔๓
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก
- งบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก
ตามแผนการก่อสร้างประจำปี ณ ที่ตั้ง
ดอนเมือง

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- โครงการ/กิจกรรม อบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- อบรมการผลิตสื่อมัลติมเี ดีย เพื่อรองรับ
e-Learning และระบบ IPTV

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารและ
การศึกษา

-

คณะทำงาน
ฐานข้อมูลฯ

นขต.ยศ.ทอ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

หลักสูตรการศึกษา
- คู่มือ/เอกสาร การจัดการศึกษา

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกศึกษาและการอบรมของ ทอ.

๔๗,๔๒๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อประเมิน
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ปี ๖๕ และ
พัฒนาการเรียนการสอน

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๕๑,๗๖๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการ
ดำเนินการหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย และ
รร.หลักขั้นต้น

๔๔
การวัด/ประเมินผล
การออกแบบการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ยศ.ทอ.

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการทดสอบและ
เก็บข้อมูลของเครื่องมือคัดเลือกบุคคล

๑๖๕,๒๐๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การประเมินหลักสูตรการทัพอากาศโดย
แบบจำลอง CIPP (นอกที่ตั้ง)
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การประเมิน
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสแบบบูรณา
การ

การจัดการกิจกรรม การเรียนการสอน
- กิจกรรม/โครงการ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
กำลังพล

-

สถานศึกษา
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ใน
สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การใช้งานระบบห้องเรียนเสมือนจริง
(Virtual Classroom) เพือ่ พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน ยศ.ทอ.โดยใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๕
๑๐.๘ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ :
LP2 พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากร
ทางการศึกษา
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากร
ทางการศึกษา
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑. ระดับ ๓ / ขัน้
๒. ระดับ ๓ / ปริมาณ
แบบของตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดำเนินการ / ปริมาณ
คำอธิบายตัวชี้วัด
วัดจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในการการพัฒนาสมรรถนะ และ
หรือสูตรการคำนวณ คุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษาของ ยศ.ทอ.ให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การจัดฝึกอบรมความรู้/ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
ปลูกฝังค่านิยมหลักและคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมสุขภาพ และดูแล
สวัสดิการให้ทั่วถึง

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับขั้น

การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

๑

มีการวางแผนดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา

๒

กำหนดผูร้ ับรับผิดชอบ และประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผน

๓

มีการส่งเสริมให้กำลังพลมีส่วนร่วม และดำเนินการตามแผน

๔

มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๕

นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒ / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคะแนน
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
ตั้งแต่ ๙ โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๗ – ๘ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๕ – ๖ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๓ – ๔ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากรทางการศึกษา
น้อยกว่า ๓ โครงการ/กิจกรรม

๔๖
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตกำลังพล/บุคลากร
- การฝึกงานในหน้าที่
๑๘,๕๗๖
- อบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีสำหรับ
๔๗,๙๖๘
ผู้รับการฝึกวิชาทหาร
- งบกีฬาภายใน
- งบเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้
ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
- งบค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- งบค่าจ้างชั่วคราว
- งบจ่ายสมทบกองทุประกันสังคม
- งบค่าเช่าบ้าน
- งบเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
- งบเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
๓,๙๒๔,๐๐๐
ประจำตำแหน่ง
- งบค่าเบี้ยเลี้ยงทหารทหารกองประจำการ
๒๗,๔๓๗,๑๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำสัปดาห์
- งบป้องกันยาเสพติด
- กิจกรรมฟังธรรมประจำเดือน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรผู้ทำหน้าที่สมั ภาษณ์ของกองทัพอากาศ
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถในการ
๒๑๑,๕๐๐
ใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล
- ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีประดับยศให้แก่
๙๙,๕๐๐
นจอ., นชท., นนส.ผท.และ นดอ.
- ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ผชิญ
๕๔๗,๕๐๐
เหตุการณ์ ซึ่งปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ปีงบประมาณ ๖๕
- ค่าใช้จ่ายของ นจอ.เข้ารับการศึกษาใน
๓๗๗,๒๗๐
รร.ตท.

สบศ.
สบศ.

กผค.สบศ.
กอก.สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.
กกพ.
กอศ.
ศทบ.

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

รร.จอ.

ยศ.ทอ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๗
- ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนเงินรางวัลเป็น
ค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับทหารกองหนุน สังกัด
ทอ. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็น นจอ.
เหล่า อย.และเหล่า สห.
- งบส่งเสริมขวัญและวินยั กำลังพลของ ทอ.
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร
เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
- การพัฒนาเทคนิคด้านการอนุศาสนาจารย์
แบบมืออาชีพ
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง เสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพด้านการอนุศาสนาจารย์
- โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อฝึก
จำลองยุทธทางอากาศด้วยโปรแกรม JTLS
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์บุคลากรทาง
การศึกษา และระบบการบริหารหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนา
เทคนิคการสอนสำหรับครูมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ ๔ ทักษะ
- โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษกำลังพลของ ยศ.ทอ.
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน (ระดับต้น)
- การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพความเป็นครู และการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา รร.หลักขั้นต้นและสายวิทยาการ
(แบบบูรณาการ)
- ค่าใช้จา่ ยในการเลี้ยงรับรอง จนท.คัดเลือก
ศบ.ทอ.และ นนอ.ชั้นปีที่ ๓ เพื่ออแยกสาขาวิชา
- English Teaching Development Course
(ETDC)
- Basic American Language Instructor
Course (BALIC)
- Advanced English Language Instructor
Course (AELIC)
- Advanced Language Proficiency Skills I
(ALPSI I)

๔๔๒,๒๗๐

รร.จอ.

ยศ.ทอ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๘,๕๐๐

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

กอศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

กอศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

รร.สธ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๓๕,๘๖๐

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๑๘,๔๐๐

ยศ.ทอ.

๑,๐๐๐

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๒,๐๐๐

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๑,๐๐๐

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๑,๐๐๐

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๘
- Advanced Language Proficiency Skills II
(ALPS II)

๑,๐๐๐

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

โครงการศึกษาภายนอก ทอ.
- เสนาธิการกิจญี่ปุ่น
- เสนาธิการกิจอินโดนีเซีย
- เสนาธิการกิจสิงคโปร์
- วสท.ฝรั่งเศส
- Air Force Command and Staff Program
(Intermediate) (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
- เสนาธิการกิจเยอรมนี
- เสนาธิการกิจเวียดนาม
- เสนาธิการทหาร Command and General
Staff Course ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
- เสนาธิการกิจสเปน
- วิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมรัสเซีย (Military
Security of State)
- วปอ.มาเลเซีย (Malaysian Armed Force)

๕๕๖,๗๗๘
๓๒๐,๖๒๐
๖๓๘,๐๓๗
๕๗๙,๐๑๔
๑๒๓,๖๒๖

รร.สธ.ทอ.
รร.สธ.ทอ.
รร.สธ.ทอ.
สบศ.
รร.สธ.ทอ.

สบศ.
สบศ.
สบศ.
สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๖๘๖,๐๗๙
๓๗๔,๒๖๐
๒๒๗,๒๖๐

รร.สธ.ทอ.
รร.สธ.ทอ.
รร.สธ.ทอ.

สบศ.
สบศ.
สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๕๒๔,๓๒๐
๕๕๗,๘๒๙

รร.สธ.ทอ.
รร.สธ.ทอ.

สบศ.
สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๒๕๐,๙๐๗

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- วปอ.อินโดนีเซีย

๑๗๗,๓๘๐

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูงอินโดนีเซีย
- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูงมาเลเซีย
- Squadron Officer Course (SOC) ณ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
(M.P.P.M) รัฐประศาสนศาสตร์ สถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

๓๒๐,๖๒๐
๑๒๗,๗๐๗
๒๑๐,๕๐๐

สบศ.
สบศ.
สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๓๖,๕๐๐

รร.จอ.

สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๓๖,๕๐๐

รร.จอ.

สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

รร.จอ.

สบศ.

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๖๓,๗๐๐

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

๔๙
๑๐.๙ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ :
LP3 พัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
คำอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการคำนวณ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนากระบวนการ
๓ / ขั้น
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วัดจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดในการการปรับปรุง/พัฒนาขั้นตอน
กรรมวิธี เครื่องมือ เทคโนโลยี ระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริการและ
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด/เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับขั้น

การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

๑

มีการวางแผนดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงาน

๒

กำหนดผูร้ ับรับผิดชอบ และประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผน

๓

มีการดำเนินการตามแผน

๔

มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๕

นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

๕๐
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

ขั้นตอน/เครื่องมือ/กฎ/ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- งบจัดทำเอกสารทางราชการอื่น ๆ
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
การรวบรวมและพัฒนาเอกสารประกอบ
หลักสูตรของ ยศ.ทอ.ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

๒๑๘,๓๐๐
-

ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

การบริการและสนับสนุน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ
- งบขนส่งทางบกในประเทศ
- งบค่าไปรษณีย์และโทรเลข
- งบพิธีการอื่น ๆ
- งบค่าธรรมเนียมศาล

-

๔,๒๐๗,๕๐๐
๑๓,๐๐๐
๕๑,๓๐๐
๒๐,๐๐๐

ยศ.ทอ
ยศ.ทอ
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

๕๑
๑๐.๑๐ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ :
LP4 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ค่า
๑. ระดับ ๓ / ขั้น
เป้าหมาย/ ๒. ระดับ ๓ / ปริมาณ
หน่วยวัด
แบบของ ขั้นตอนการดำเนินงาน / ปริมาณ
ตัวชี้วัด
คำอธิบาย วัดจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการ
ตัวชี้วัด
ทหาร และด้านการปฏิบัติงานของ ยศ.ทอ.ที่นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ในการ
หรือสูตร ปฏิบัติงาน การจัดทำคลังข้อมูล/ฐานความรู้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย/
การ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิ ชาการจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
คำนวณ ทอ.

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับขั้น

การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

๑

มีการวางแผนดำเนินการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๒

กำหนดผูร้ ับรับผิดชอบ และประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผน

๓

มีการส่งเสริมให้กำลังพลมีส่วนร่วม และดำเนินการตามแผน

๔

มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๕

นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒ / เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคะแนน
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตั้งแต่ ๙ โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จำนวน ๗ – ๘ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จำนวน ๕ – ๖ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จำนวน ๓ – ๔ โครงการ/กิจกรรม
เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม น้อยกว่า ๓ โครงการ/กิจกรรม

๕๒
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕

งบประมาณ
ปี ๖๕

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประสานงาน

ห้วงเวลา
สำเร็จ

วิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
- โครงการคลินิกวิจัย
- Methodology of English Language
Teaching Course (MELT)

๑,๐๐๐

ยศ.ทอ.
ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
- งบรับรองชาวต่างประเทศ
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
วัฒนธรรมการเรียนรู้
- โครงการ/กิจกรรมการประชุม เสวนาวิชาการ

๓๑,๕๐๐
-

สบศ.
ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

-

ยศ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕

KM/คลังข้อมูล ฐานความรู้
- กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
- หลักสูตรภาษาไทย สำหรับนายทหาร
ต่างประเทศ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียน สน.ผชท.
ทอ.ไทย/ต่างประเทศ

๓,๔๓๓,๑๐๘

ยศ.ทอ.
ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

๑๒๔,๘๖๔

ศภษ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่าง ทอ. และ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการจัดทำโปรแกรมป้องกัน
คัดลอกเอกสาร
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยของรัฐ กับ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกรอบอาเซียน

-

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

-

รร.สธ.ทอ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

สบศ.

-

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕

๒๕๘,๔๑๐



๕๓

ภาคผนวก
ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
๑. จุดแข็ง
๑.๑ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนา ยศ.ทอ.ที่ชัดเจน
๑.๒ ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริห าร ให้ความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้ตรงตาม
สมรรถนะ ทอ. พร้ อ มทั้ งความสามารถในการปฏิ บัติ งานด้านการฝึ ก ศึก ษาอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เช่ น
หลักสูตรสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก หลักสูตรครูทหาร กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำสัปดาห์ เป็นต้น
๑.๓ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายตำแหน่ง เช่น ครูภาษา อนุศาสนาจารย์ นายทหาร
สื่ อสารการศึ กษา นั ก วิจั ย และพั ฒ นาการทดสอบ เป็ น ต้ น และพร้อมให้ การสนั บ สนุ น และนำความรู้
ความสามารถมาพัฒนางานด้านการฝึก ศึกษา และอนุศาสนาจารย์
๑.๔ มีการวางระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้ง ยศ.ทอ.
๑.๕ มีระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาเกิด
การพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๖ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ปลูกฝังค่านิยมหลัก อุดมการณ์ และส่งเสริมความเป็ นทหารอากาศทั้ง
นายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้มีคุณภาพตามที่ ทอ.ต้องการ
๑.๗ มี บ ทบาทในการพิ จ ารณาและกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร ช่ ว ยให้ ส ามารถกำกั บ ดู แ ลและกำหนด
คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของ ทอ.
๑.๘ อาคารสถานที่ของสถานศึกษามีความพร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
๑.๙ มีรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบซึ่ง มีแผน และปฏิทินการปฏิบัติงาน อีกทั้ งยังมีการทำงานใน
รูปแบบของ คณก. การประชุมมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติที่ชัดเจน
๒. จุดอ่อน
๒.๑ ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ยศ.ทอ.ส่วนใหญ่ทำหน้าที่อำนวยการศึกษามากกว่าทำหน้าที่ผู้สอน
๒.๒ ผู้สอน ผู้บรรยายจากหน่วยปฏิบัติใน ทอ. และครูอาจารย์ใน ยศ.ทอ.มีขีดจำกัดในการทำหน้าที่
กลั่นกรองความรู้และเรียบเรียงเอกสารวิชาการ
๒.๓ เอกสารตำราวิชาการยังไม่เป็นมาตรฐานของ ทอ.
๒.๔ กระบวนการบริ ห ารขาดการบู ร ณาการ ขาดการสื่ อ สารระหว่ า งระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบัติการ เช่น การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน และเครื่ องมือบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยังนำมาบูรณาการการใช้งานร่วมกันไม่เพียงพอ
๒.๕ นวัตกรรมการฝึกศึกษา วิชาการทหารอากาศยังไม่เพียงพอ

๕๔
๒.๖ ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
๒.๗ ระบบการวัดและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษายังไม่สะท้อนตามการประเมินสมรรถนะ ทอ.
๒.๘ การบริหารจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูลภายในองค์การยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
๓. โอกาส
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ทอ.กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะกำลังพล ทอ.ผ่านระบบการศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมืออาชีพ
๓.๒ ผบ.ทอ.ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมีนโยบายเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาการศึกษา
๓.๓ แผนแม่บ ทการพัฒ นากำลังพล กำหนดให้ ยศ.ทอ.พัฒ นาหลักสูตรที่ รับผิ ดชอบให้ เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ ทอ.
๓.๔ นโยบาย ทอ.กำหนดให้กำลังพลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตามแนวทางการรับราชการผ่านระบบ
ฝึกศึกษา
๓.๕ ความร่วมมือในการพัฒ นาความมั่ นคงระหว่างมิตรประเทศ เป็นโอกาสสำคัญให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
๔. ภัยคุกคาม
๔.๑ จำนวนกำลังพลทำหน้ าที่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการบรรจุเพียงพอต่อ
ปริมาณภารกิจ หรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔.๒ แนวโน้มความต้องการกำลังพลและผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนา
ทบทวน ปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รการจั ดการเรีย นการสอนให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกับ กำลั งพลที่ มีค วาม
แตกต่างและความรู้ที่หลากหลายพร้อมต่อกำลังพลในอนาคตให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
๔.๓ สัดส่วนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษากับครูอาจารย์ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
กำลังพลได้อย่างเต็มที่ เช่น รร.นป.ยศ.ทอ.และ รร.นม.ยศ.ทอ. เป็นต้น
๔.๔ การติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึกศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาหลักสูตร บางส่วน
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประเมินในการตอบแบบสอบถามจากหน่วยต้นสังกัด
๔.๕ ความไม่เสถียรของระบบเทคโนโลยี
๔.๖ Disruptive Technology Impacts การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากและก่อให้เกิ ด
ผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
๔.๗ การเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๕๕

ปัจจัยภายใน
Internal Factor

-p

ปัจจัยภายนอก
External Factor
โอกาส (O)
O1 ยุทธศาสตร์ ทอ.กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะกำลังพล ทอ.ผ่านระบบการศึกษา
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมืออาชีพ
O2 ผบ.ทอ.ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมีนโยบายเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาการศึกษา
O3 แผนแม่บทการพัฒนากำลังพล กำหนดให้ ยศ.ทอ.พัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทอ
O4 นโยบาย ทอ.กำหนดให้กำลังพลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตามแนวทางการรับราชการ
ผ่านระบบฝึกศึกษา
O5 ความร่วมมือในการพัฒนาความมั่นคง

จุดแข็ง (S)
S1 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนา ยศ.ทอ.ที่ชัดเจน
S2 ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังพล
S3 มีการวางระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม
S4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ปลูกฝังค่านิยมหลัก อุดมการณ์ และส่งเสริมความเป็นทหาร
อากาศ
S5 มีบทบาทในการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตร ช่วยให้สามารถกำกับดูแลและกำหนด
คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของ ทอ.
S6 อาคารสถานที่ของสถานศึกษามีความพร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
S7 มีการทำงานในรูปแบบของ คณก. การประชุมมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติที่ชัดเจน
S8 มีระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

SO (พัฒนา/เพิ่ม/ขยาย)
• กำหนดเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร่วมกัน (S1,2,4 – O1,2,3,4)
• พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลไกในการควบคุม
คุณภาพการศึกษา (S5 – O3)
• ศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเสมือนจริง (Virtual
Training) (S3,6 – O2)
• เสริมสร้างการบูรณาการกระบวนการบริหารร่วมกัน (S1,7 – O2)
• เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (S1 – O5)

จุดอ่อน (W)
W1 ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ยศ.ทอ.ส่วนใหญ่ทำหน้าที่อำนวยการศึกษามากกว่าทำ
หน้าที่ผู้สอน
W2 ขีดจำกัดในการทำหน้าที่กลั่นกรองความรู้และเรียบเรียงเอกสารวิชาการ
W3 เอกสารตำราวิชาการยังไม่เป็นมาตรฐานของ ทอ.
W4 กระบวนการบริหารขาดการบูรณาการ ขาดการสื่อสารระหว่างระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ
W5 ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
W6 นวัตกรรมการฝึกศึกษา วิชาการทหารอากาศยังไม่เพียงพอ
W7 การบริหารจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูลภายในองค์การยังไม่มีการจัดการอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน

ST (รักษาสถานภาพ)
• ใช้ผลการประเมิน QR และ Competency เป็นการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานผู้สำเร็จการศึกษา (S8 – T5)
• พัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(S2– T1,3)
• จัดการประชุมเพื่อร่วมกันหารือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่
(S3, 5 – T2)

•

อุปสรรค (T)
T1 จำนวนกำลังพลทำหน้าที่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการบรรจุ
เพียงพอต่อปริมาณภารกิจ หรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
T2 แนวโน้มความต้องการกำลังพลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น
T3 สัดส่วนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษากับครูอาจารย์ไม่เหมาะสม
T4 ความไม่เสถียรของระบบเทคโนโลยี
T5 การติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึกศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
บางส่วนไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประเมินในการตอบแบบสอบถามจากหน่วยต้นสังกัด

WO (ปรับปรุง/ส่งเสริม)
• พัฒนามาตรฐานเอกสารวิชาการ/งานวิจยั (W2,3,7– O2)
• พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ (W3 – O1,2,3)
• สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ (W5 – O5)
• สร้างเสริมขีดความสามารถครูอาจารย์แต่ละสถานศึกษาในการทำหน้าที่สอน
(W1 – O2,3)
• ส่งเสริมการดำเนินการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการฝึกศึกษา และวิชาการทหาร
อากาศ (W6 – O1,2,5)

WT (ลดทอน/ถอนตัว)

๕๖
Grouping

กลยุทธ์จาก SWOT

- กำหนดเป้าหมายคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ร่วมกัน (S1,2,4 –
O1,2,3,4)
- จัดการประชุมเพื่อร่วมกันหารือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สมัยใหม่ (S3, 5 – T2)
- พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลไกใน
การควบคุมคุณภาพการศึกษา (S5 – O3)
- เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (S1 – O5)
- สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ (W5 – O5)
- สร้างเสริมขีดความสามารถครูอาจารย์แต่ละสถานศึกษาใน
การทำหน้าที่สอน (W1 – O2,3)
- ใช้ผลการประเมิน QR และ Competency เป็นการติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานผู้สำเร็จการศึกษา (S8 – T5)
- เสริมสร้างการบูรณาการกระบวนการบริหารร่วมกัน
(S1,7 – O2)
- พัฒนามาตรฐานเอกสารวิชาการ/งานวิจัย (W2,3,7 – O2)
- ส่งเสริมการดำเนินการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการฝึกศึกษา
และวิชาการทหารอากาศ (W6 – O1,2,5)
- ศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเสมือนจริง
(Virtual Training) (S3,6 – O2)

การมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษา และ
การสนับสนุนการฝึกศึกษา

- พัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (S2 – T1,3)
- พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ (W3 – O1,2,3)
- กำหนดเป้าหมายคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ร่วมกัน (S1,2,4 –
O1,2,3,4)
- เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (S1 – O5)
- สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ (W5 – O5)
- จัดการประชุมเพื่อร่วมกันหารือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สมัยใหม่ (S3, 5 – T2)

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียน
การสอนดิจิทัล

การพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้
การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางวิชาการ

๕๗
ผนวก ๒ คำถามและคำตอบเพื่อเริ่มต้นบูรณาการการพัฒนา
๒.๑ การกำหนดระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก
คำถาม จากแผนปฏิบัติราชการ และเป้าประสงค์ของหน่วย (ยกตัวอย่าง ๑ เป้าประสงค์)
ระบบงานหรือกระบวนการทำงานที่สำคัญของหน่วย คืออะไร ? (ยกตัวอย่าง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการ
ทำงานหลัก)
คำตอบ
๒.๑.๑ เป้ าประสงค์ SP ผู้ ส ำเร็จการศึกษาจากสถานศึก ษาของ ยศ.ทอ.มีคุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์สอดคล้องตามความต้องการสมรรถนะกำลังพลของ ทอ.
๒.๑.๒ กระบวนการทำงานหลั ก เพื่อให้ แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ตามเป้าประสงค์ คือ การ
เสริมสร้างคุณ ภาพและมาตรฐานการบริห ารการฝึกศึกษาและสนับสนุนการฝึ กศึกษา โดยมุ่งพัฒ นา ๔
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่
๑) พั ฒ นาปั จ จั ย ด้ านงานวิช าการ โดยการปรับ ปรุง พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มุ่ งเน้ น การ
เสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลที่ตรงตามความต้องการของ ทอ. ให้เหมาะสมต่อการฝึกศึกษา และวิชาการ
ทหารอากาศ
๒) พัฒ นาสมรรถนะ และคุณ ภาพชี วิ ต กำลั งพล/บุค ลากรทางการศึกษาให้ มีค วาม
พร้อมทั้งสมรรถนะร่างกาย และมีทศั นคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
๓) พั ฒ นากระบวนการทำงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผ่ านการปรับ ปรุง/พั ฒ นาขั้ น ตอน
กรรมวิธี เครื่องมือ เทคโนโลยี ระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิ บัติงาน รวมถึงการบริการและการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ ส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำคลังข้อมูล/ฐานความรู้ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ทอ.
๒.๒ การกำหนดความเสี่ยง
คำถาม จากข้ อ ๒.๑ ความเสี่ ย งที่ท ำให้ ไม่ บ รรลุ เป้ าประสงค์นั้ น คืออะไร ? (ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ :
Strategic Risk) ความเสี่ ย งที่ ท ำให้ ร ะบบงานหรื อ กระบวนการทำงานไม่ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ คื อ อะไร ?
(ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน: Operational Risk)
คำตอบ
ความเสี่ยงจากการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (กระบวนการหลักตาม
ข้อ ๒.๑) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้

๕๘
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ลำดับ

กระบวนการทำงาน

๑

วางแผนกระบวนการ
ดำเนินงานพัฒนา

๒

กำหนดผูร้ ับผิดชอบ และ
ประชุมเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานตาม
แผน
ส่งเสริมให้กำลังพลมีส่วน
ร่วม และดำเนินการตาม
แผน

๓

๔

ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน

๕

นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
กระบวนการทำงานนั้น

ความเสีย่ ง
(เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์)
กำหนดแนวทางและรวบรวม - ข้อมูลในการจัดทำ
ข้อมูลจำเป็นต่าง ๆ อย่าง
ไม่ครอบคลุมครบถ้วน
ครอบคลุม
- ไม่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ ทอ.และ
นโยบาย ผบช.
เพื่อกำหนดผูร้ ับผิดชอบในการ - ไม่สามารถกำหนด
จัดทำแผนการดำเนินงานที่
ผู้รับผิดชอบได้ตาม
เกี่ยวข้อง
กำหนด
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระดับ
แผนงาน/นโยบายไปสูผ่ ู้
ปฏิบัติการ และร่วมมือกัน
ดำเนินงานตามแผน

- แผนงานไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย

ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อ
นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

- ข้อมูลในการติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงานไม่
ครอบคลุมครบถ้วน
- ผลจากการประเมิน
ไม่นำมาปรับปรุง
พัฒนาต่อ

ปัจจัยเสี่ยง
ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
- ผู้จัดทำขาดประสบการณ์ (O)
- นโยบายมีการเปลีย่ นแปลง (S)

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่เชี่ยวชาญและ
ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ (O)

- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
(O)
- การเกิดภัยคุกคามต่าง ๆ ที่
กระทบต่อการจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน เช่น สถานการณ์
COVID-19 (T)
- การกำหนดเกณฑ์/มาตรฐาน
การติดตามและประเมินผลไม่
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน (O)
- ขาดการส่งต่อข้อมูล หรือขาด
การจัดการองค์ความรู้ที่เป็น
ระบบ (O)

๕๙
๒.๓ การกำหนดเครือข่าย
คำถาม จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ ใครเป็นผู้รับบริการ (Customer), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders), ผู้ร่วมทำงาน (Strategic Partner), ผู้ส่งนำเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ
ข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ ? หน่วยมีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร และ
กิจกรรมร่วมกันอย่างไร ?
คำตอบ
กระบวนการเสริมสร้างการปฏิบัตริ าชการ
ให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
รายการ
รายละเอียด
ผู้รับบริการ
กำลังพลที่เข้ารับการศึกษา
จากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- นขต.ยศ.ทอ.
- นขต.ทอ.

ผู้ร่วมทำงาน

- นขต.ยศ.ทอ.
- หน่วยใน บก.ยศ.ทอ

ผู้ส่งนำเข้า

- ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
- หน่วยหัวหน้าวิทยาการ
- หน่วยต้นสังกัด
- กพ.ทอ.
ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ - ยศ.ทอ.
ข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้อง - กพ.ทอ.
ผู้รับผลกระทบ

- นขต.ทอ.

ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร

กิจกรรมร่วมกัน

ระเบียบ/คำสั่ง/การประชุม/
หนังสือราชการ/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบ/คำสั่ง/การประชุม/
หนังสือราชการ/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์/ฝึกอบรม/สื่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- การประยุกต์ใช้ ICT ในการ
ดำเนินการ

ระเบียบ/คำสั่ง/การประชุมสัมมนา/หนังสือราชการ/
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/
ฝึกอบรม/สื่อ

- การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
และสิ่งอำนวยความสะดวก
- การปรับปรุงขั้นตอน/เครื่องมือ/
กฎ/ระเบียบ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดการดูแลสวัสดิการกำลังพล
ระเบียบ/คำสั่ง/การประชุม/ - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
หนังสือราชการ
ทางวิชาการ

ระเบียบ/คำสั่ง/การประชุม/ - การพัฒนาหลักสูตร
หนังสือราชการ
- การพิจารณาและกลั่นกรอง
หลักสูตร
ระเบียบ/คำสั่ง/จดหมาย
การติดตามวัดและประเมินผล
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้สำเร็จการศึกษา

๖๐
๒.๔ การกำหนดฐานข้อมูล
คำถาม จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง ? ข้อมูลนั้น
จัดเก็บอยู่ที่ไหน ? ในรูปแบบใด ? จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ?
คำตอบ
ลำดับ

๑

ขั้นตอนการ
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
การดำเนินการ (อย่างไร/รายละเอียด)
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
แหล่งจัดเก็บ
รูปแบบการ
รายละเอียด
(กระบวนการทำงาน)
ข้อมูล
จัดเก็บ
(นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร)
จากข้อ ๒.๑
วางแผน
- ยุทธศาสตร์ ทอ.
- นขต.ยศ.ทอ. -เอกสารรายงาน ศึกษาข้อมูลในส่วนเกีย่ วข้องกับ
- แผนแม่บท
-ข้อมูลดิจิทัล
ยศ.ทอ.ทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์
กระบวนการ
- นโยบาย
และนโยบาย ทอ.เพื่อวางแผนแต่
ดำเนินงานพัฒนา
- ภารกิจ /พันธกิจ
ละกระบวนการในการขับเคลื่อน
- ยุทธศาสตร์ ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

๒

กำหนดผูร้ ับผิดชอบ

๓

๔

- บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ขอบเขต
และประชุมเพื่อ
กำหนดแนวทางการ งาน
- ความรู้
ดำเนินงานตามแผน
ประสบการณ์ ของ
ผู้รับการแต่งตั้ง
ส่งเสริมให้กำลังพลมี - นโยบาย
- แผนงาน/โครงการ
ส่วนร่วม และ
ดำเนินการตามแผน การดำเนินงาน
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน

๕

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนา

- กำหนดมาตรฐาน
การดำเนินงาน
- แผนงาน/โครงการ
การดำเนินงาน
- เป้าหมายผลการ
ดำเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ/
ข้อขัดข้อง

- นขต.ยศ.ทอ. -เอกสารรายงาน - ระบุรายละเอียดแนวทางการ
- เลขานุการ -ข้อมูลดิจิทัล
ดำเนินงานให้ครอบคลุมและเป็น
ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
รูปธรรม
- อบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้
และสมรรถนะในการดำเนินงาน
- นขต.ยศ.ทอ. -เอกสารรายงาน ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/ข้อมูล
-ข้อมูลดิจิทัล
ให้ทนั สมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมา
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้
ทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย
- นขต.ยศ.ทอ. -เอกสารรายงาน - ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคู่มือ/
- เลขานุการ -ข้อมูลดิจิทัล
มาตรฐานการดำเนินงานเพื่อ
ก.พ.ร.ยศ.ทอ.
กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
- เลขานุการ -เอกสารรายงาน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานเพื่อ
ก.พ.ร.ยศ.ทอ. -ข้อมูลดิจิทัล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานให้
ผบช.ทราบต่อไป

๖๑
๒.๕ การกำหนดความรู้
คำถาม จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง? (ความรู้ที่ต้องการ) ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน ? อยู่กับใคร ? จัดเก็บอย่างไร ? นำออกมา
ถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ อย่างไร ?
คำตอบ
กระบวนการทำงาน

องค์ความรู้
(ความรู้ที่ต้องการ)
๑. วางแผนกระบวนการดำเนินงาน
- องค์ความรู้งานการฝึกศึกษา
พัฒนา
วิชาการทหารอากาศ
- องค์ความรู้งานการบริหารและ
การจัดการ
- การจัดทำแผนและโครงการ
๒. กำหนดผูร้ ับผิดชอบ และประชุม - ประสบการณ์/ความเข้าใจใน
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามแผนงาน/
ตามแผน
โครงการ/กิจกรรม
๓. ส่งเสริมให้กำลังพลมีส่วนร่วม และ - ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ดำเนินการตามแผน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. ติดตามและประเมินผลการ
- การกำหนดมาตรฐาน/เกณฑ์
ดำเนินงาน
การวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงาน
๕. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ - การวิเคราะห์ประเมินผล
พัฒนา
- การจัดการฐานข้อมูล

แหล่งความรูจ้ ากข้อ ๒.๑
ภายใน
ภายนอก
- นโยบาย
- ระเบียบ ทอ.
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของ ทอ.

สถานที่จัดเก็บ/
รูปแบบการจัดเก็บ
-เอกสารรายงาน
-ข้อมูลดิจิทัล

- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการดำเนินงาน

-

-เอกสารรายงาน
-ข้อมูลดิจิทัล

- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการดำเนินงาน
- คู่มือ/มาตรฐานงาน
- เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน
- ผลการดำเนินงาน

-

-เอกสารรายงาน
-ข้อมูลดิจิทัล
-เอกสารรายงาน
-ข้อมูลดิจิทัล

- ระเบียบ/มาตรฐาน
การดำเนินงาน ทอ.
- กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน

-เอกสารรายงาน
-ข้อมูลดิจิทัล

ตัวบุคคล

การถ่ายทอด

คณก./คทง.

จัดประชุม คณก./คทง.เพื่อ
หารือ ร่วมจัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

คณก./คทง.

จัดการอบรมชี้แจง ระเบียบ
การปฏิบัติ ทำความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัตทิ รี่ ับผิดชอบ
คณก./คทง.
ใช้สื่อในการสื่อสารให้
กำลังพล ยศ.ทอ. หลากหลายช่องทาง
คณก./คทง.
จัดทำรายงานการวัดและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ระดับปฏิบัติการ
เลขานุการ คทง. จัดทำรายงานสรุปผลการ
เลขานุการ ก.พ.ร. ดำเนินงานและแจกจ่าย
ยศ.ทอ.

๖๒
ผนวก ๓ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๕
รายการ
แผนงานพื้นฐาน
กลุ่มงบฝึกศึกษา
กลุ่มงบงานกำลังพล
กลุ่มงบงานการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
กลุ่มงบงานบริหารงานและบริหารหน่วย
กลุม่ งบงานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มงบงานการแพทย์
กลุ่มงบงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
แผนงานยุทธศาสตร์
งบคลังใหญ่
กลุ่มงบงานโครงการปกติ
กลุ่มงบโครงการศึกษา
กลุ่มงบอาเซียน

งบประมาณปี ๖๕ (บาท)
-

-

รวมงบประมาณปี ๖๕

-

๖๓
ผนวก ๔ การตรวจสอบความครบถ้วนของดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
-

การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำของบประมาณ
การส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ยก.ทอ., สพร.ทอ.
การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจาก
หน่วยได้รบั งบประมาณ
การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของ นขต.ทอ.ประจำปี ๖๕
การกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการฯ สู่บุคลากรในองค์การ
(ทุกกลุ่ม)
ผู้รับผิดชอบกำหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน
กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน

-

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๙ เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒
เดือน
บันทึกบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ
นำบทเรียนที่ได้รับไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป

กำลัง
ดำเนินการ

สำเร็จ
แล้ว

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



บันทึกหลักฐานการ
ดำเนินการ

๖๔
ผนวก ๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.

๖๕

๖๖
ผนวก ๖ ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
พ.ศ.๒๕๖๔

๖๗

๖๘

๖๙
ผนวก ๗ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) พ.ศ.๒๕๖๔

