นโยบายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
---------------------------------------------------------

นโยบายการปฏิบตั ิราชการ
1. ให้ทุกหน่วยร่วมมือกันตอบสนองเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ทอ. ยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ
และแผนพัฒนากําลังพล โดยการนําไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และเต็มกําลัง
ความสามารถ
2. จัดทําแผนการปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ แผนพัฒนากําลังพล และ
แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องของกองทั พอากาศ ให้เป็นแผนแม่บทของกรมยุท ธศึก ษาทหารอากาศ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนาอย่างสอดรับกับยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ
สามารถนําไปปฏิบัติได้และบรรลุวิสัยทัศน์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้ องกั บภารกิจของกรมยุ ทธศึ กษาฯ ที่เกี่ยวข้องกั บการฝึ กศึ กษา
โดยใช้ค่านิยมหลักกองทัพอากาศเป็นรากฐานสําคัญในการปฏิบ ัติงาน ทั้งนี้จะให้ความสําคัญยิ่ง
ต่ อค่ านิ ยมความเป็ นครู ที ่ ต้ องมี ความเสี ยสละ การสนใจใฝ่ ร ู ้ และเป็ นแบบอย่ างที ่ ดี แก่ ผู ้ เรี ยน
ซึ่งจะนําไปสู่วัฒนธรรมพื้นฐานการจัดการความรู้ มุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
4. ให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาทุกหน่วย
ต้องศึกษาทําความเข้าใจ และขับเคลื่อนภารกิจในด้านการศึกษา โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กองทัพอากาศต้องการ
5. หลักสูตร รร.หลักขั้นต้น ให้เน้นการปลูกฝังค่านิยมหลักกองทัพอากาศ วินัยและจรรยาบรรณทหาร
ลักษณะท่าทางความเป็นทหาร ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความ
เป็ น จิ ตอาสาทํ าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ โดยจะต้ องกํ า หนดให้ มี การประเมิ นผลอย่ า งเป็ น รูปธรรม
การจัดการศึกษาให้เน้นความสําคัญของการฝึกมากกว่าการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมเป็น
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ดีของกองทัพอากาศ

6. หลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย ให้เน้นการพัฒนาภาวะผู้นํา ความเป็นทหารอาชีพ มีความตระหนักถึง
หน้าที่สําคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการของกองทัพตามระดับของสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรให้ใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะการคิดตามระดับของหลักสูตรให้มีความ
พร้อมปฏิบัติงานกับมิติใหม่ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
7. ให้ทุกหน่ ว ยนําคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ ตามเจตนารมณ์ของผู้ บั ญชาการทหารอากาศ
ควบคู่กับค่านิยมหลักกองทัพอากาศ เป็นแนวทางในการพัฒนากําลังพลของตน หน่วยที่เป็น
สถานศึกษาให้นํ าไปเป็นแนวทางการนํ าไปผนวกกั บการเสริมสร้างคุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์
ของหลักสูตร โดยพิจารณาความเหมาะสมกับความสําคัญและระดับของหลักสูตร
8. สร้างความเข้มแข็ งด้านวิชาการทหารอากาศ โดยการรวบรวมและผลิตตําราเอกสารประกอบ
การบรรยาย และพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
9. กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร รร.จอ.ยศ.ทอ.ให้ตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศ
และผลิตบุคลากรต้ นน้ ำ คุณ ภาพพร้ อมปฏิบ ัติงานในมิ ติ การรบใหม่ ของกองทัพอากาศ โดยมี
แนวคิดพื้นฐานว่า ปฏิบัติงานอะไร เรียนอย่างนั้น เพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญพร้อมปฏิบัติงาน
ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความทันสมัยตอบสนองสังคมก้าวหน้าสมัยใหม่
พร้อมกับปลูกฝังทักษะดิจิตอล ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
สําคัญของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
11. ผู้ปฏิบัติงานใน ยศ.ทอ.ต้องเป็นแบบอย่างการเป็นทหารที่ดีมีคุณภาพ ให้แก่ ผู้เข้ารับการศึกษา
หัวหน้าหน่วย/ ผู้บังคับบัญชา ต้องมีความเสียสละ ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลขวัญกําลังใจ
ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ของสถานศึกษาต่าง ๆ ถือว่าเป็นผู้มีส่วน
สําคัญในความสําเร็จของผู้เข้ารับการศึกษา จึงต้องดํารงตนให้เป็นผู้ที่ควรเคารพยกย่องนับถือ
12. ส่งเสริมให้นําผลการทดสอบสมรรถนะร่างกาย และดัชนีมวลกายมาใช้ในการประเมินคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีและสภาพร่างกายที่แข็งแรง
สุขภาพดี มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ควบคู่ไปกับการนําไปปรับ ระบบ
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับระบบการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

แนวทางในการปฏิบัตติ นของกำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1. การประพฤติปฏิบัติตนของกําลังพลกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
ของตนเอง ที่ต้องประพฤติตนให้ถูกต้องตามวินัยแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด การละเลย
ต่อวินัย และแบบธรรมเนียมทหารถือเป็นความผิดที่ไม่อาจบรรเทาโทษได้
2. กําลังพลของกรมยุทธศึกษาฯ เมื่อแต่งเครื่องแบบให้ดํารงศักดิ์ศรีความเป็นทหารอากาศ ด้ วยการ
สํารวมตนเอง แสดงกริยามารยาทที่ ดี มีมิตรภาพกับประชาชน ไม่แสดงตนข่มท่าน ไม่ประพฤติ ตน
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไม่ใช้ความเป็นทหารในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศ และกองทัพไทย
3. ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ รู้จักเก็บออม มอบความรัก และดูแล
ครอบครัวให้เป็นสุข ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างหนี้ คือ การสร้างทุกข์ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ให้เป็นแบบอย่าง ให้ความใส่ใจ ดูแลขวัญ และสวัสดิการ ให้แก่ กําลังพลในบังคับบัญชาให้อยู่ดีมีสุข
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เสียสละอุทิศตนต่อส่วนรวมพร้อมกับร่วมกันส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม
สร้างค่านิยมประหยัดมัธยัสถ์ ด้วยการงดรับการอวยพรด้วยของขวัญ และกระเช้าทุกชนิด ในเทศกาล
สําคัญต่าง ๆ เช่น วันประเพณีปีใหม่ วันเกิด การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ และวันสําคัญอื่น ๆ
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งการมาทํ างานตรงเวลา การปฏิบัติ ตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความเสียสละ จงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

