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บทที่ 2
ศูนย์การทหารปืนใหญ่และนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1. โครงสร้างการจัดหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่

ภาพ 2 โครงสร้างการจัดหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารบก ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเหล่าสาย
วิทยาการของเหล่าทหารปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีภารกิจที่สาคัญได้แก่ การวางแผน อานวยการกากับการ และดาเนินการฝึก
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการ และภารกิจของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับยุทโธปกรณ์และ
วิทยาการใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว
ยังต้องมีการวิจัยและพัฒนา กาหนดหลักนิยม และจัดทาเอกสารตาราในวิทยาการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้มี
ความทัน สมัย ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยมี หน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และฝุาย
อานวยการในกองบัญชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ โครงสร้างการจัดหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตามภาพ 2
ซึ่งหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่อยู่ ในอัต ราการจั ด มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของ
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ศูนย์การทหารปืนใหญ่ให้บรรลุผลสาเร็จ ตามนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่และ
กองทัพบก
อย่ า งไรก็ ต าม หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การฝึ ก ศึ ก ษา การวิ จั ย และพั ฒ นา ก าหนด
หลั ก นิ ย ม และจั ด ท าเอกสารต ารา รวมถึ ง การพั ฒ นาและการใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ๆ ของ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ประกอบด้วย
1.1 กองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
1.1.1 กองกาลังพล : มีหน้าที่พิจารณา และดาเนินการเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องการฝึกศึกษา
ของกาลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดทาและเก็บรักษา
ข้อมูลการศึกษาของกาลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ตลอดจนการกาหนดความต้องการหลักสูตรที่เปิดการศึกษา
ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งคัดเลือกกาลังพลให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
1.1.2 กองยุทธการและการข่าว : มีหน้าที่อานวยการ ประสานงาน กากับการ ในเรื่องการฝึกศึกษา
ของเหล่าทหารปืนใหญ่ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ การยุทธ์ของเหล่าทหารปืนใหญ่ การตรวจการฝึก
การพัฒนาการฝึกและเครื่องช่วยฝึกของหน่ วยทหารปืนใหญ่สนาม และหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
การวิจัยพัฒนา ค้นคว้า และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การจัดทาตารา หลักนิยม และยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเหล่าทหารปืนใหญ่
1.2 กองวิทยาการ : มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและดาเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่า
ทหารปืน ใหญ่ ทาการวิจั ยและพัฒ นา ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการและสถิติของเหล่าทหารปืนใหญ่ รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการฝึก โดยมีหน่วยรองที่สาคัญ ประกอบด้วย
1.2.1 แผนกวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักนิยม และเทคนิคของเหล่าทหารปืนใหญ่
วิจัยและพัฒนาอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหารปืนใหญ่ ตลอดจนอัตราของเหล่าทหารปืนใหญ่
วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของทหารปืนใหญ่
1.2.2 แผนกการฝึก มีหน้าที่ดาเนินการจัดทาและพัฒนาระเบียบและหลักสูตรการฝึก คู่มือการฝึก
และแบบฝึกต่าง ๆ ของเหล่าทหารปืนใหญ่ สังเกตการฝึก และการตรวจสอบการฝึกหน่วยทหารปืนใหญ่และ
หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อประเมินค่าการฝึกและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิจัยพัฒนา
และกาหนดความต้องการเครื่องช่วยฝึก และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกของเหล่าทหารปืนใหญ่
1.2.3 แผนกวิชาการ มีหน้าที่อานวยการ รวบรวม จัดหา จัดทาเอกสาร คู่มือ สรรพตาราของ
เหล่ าทหารปื น ใหญ่ รวมทั้ งปรั บ ปรุ งแก้ไขให้ ทันสมัย และแจ้งการปรับปรุงแก้ ไขให้ ส่ ว นที่เกี่ยวข้องทราบ
การพิจารณาและกาหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในกิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่ และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตร และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning)
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1.3 กองเครื่องช่วยฝึก : มีหน้าที่ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ รวมทั้งจัดทา
แผ่นภาพ แผนภูมิ แผ่นประกอบที่ใช้ในการศึกษา วิจัย ออกแบบ สร้างและซ่อมเครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์
การฝึก สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในศูนย์การทหารปืนใหญ่และหน่วยทหารปืนใหญ่อื่น ๆ
1.4 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ : เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกศึกษาให้กับกาลังพล
ของเหล่าทหารปืนใหญ่ทุกระดับ มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
โดยตาแหน่ง และได้มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานทั้งปวง
ให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่ในการวางแผน อานวยการ กากับการและดาเนินการ
ฝึกศึกษาให้กับกาลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบก ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าทหารปืนใหญ่ร่วมกับกองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
และส่ ว นราชการอื่น ที่เกี่ ย วข้อง ทาการผลิ ตนายทหารชั้ นประทวนของเหล่ าทหารปืนใหญ่ และกาลั งพล
ประเภทอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยรองที่สาคัญ ประกอบด้วย
1.4.1 กองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ : มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา
กากับการ และบริหารให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนทหารปืนใหญ่และนโยบายที่ได้รับมอบ โดยแบ่งมอบ
ความรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาให้กับส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1.4.1.1 แผนกเตรี ย มการ : มี ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มแผนการศึ ก ษา
การกาหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา ประสานกับหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลั กสู ตรการศึกษา กาหนดตารางการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ รวมถึง
การประสานหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดการใช้ห้องเรียน สนามฝึก อาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด
เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการฝึกศึกษา รวมถึงการเสนอความต้องการ
งบประมาณการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
1.4.1.2 แผนกประเมินผลและสถิติ : มีหน้าที่ดาเนินการประเมินผลการศึกษาทุกหลักสูตร และ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทาการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาหรือผ่านการศึกษา
จากโรงเรียนทหารปืนใหญ่ นามาประเมินเพื่อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการจัดทาประวัติ และ
ทาเนียบของผู้สาเร็จหรือผ่านการศึกษาจากโรงเรียนทหารปืนใหญ่
1.4.1.3 แผนกสนับสนุน : มีหน้าที่สนับสนุนเครื่องช่วยฝึก และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
เพื่อการฝึกศึกษา ดาเนินการจัดพิมพ์ตารา แนวสอน แผนบทเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษาตาม
หลักสูตรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
1.4.1.4 ศูน ย์ คอมพิว เตอร์ : ศู นย์ค อมพิว เตอร์โ รงเรีย นทหารปืน ใหญ่ เป็ นหน่ว ยงานด้า น
สารสนเทศที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ซึ่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้จัด
ตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุมัติกองทัพบก จัดตั้งเป็นหน่วยในอัตราของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ ให้คาแนะนา และบริหารงานด้าน
งานสารสนเทศทั้งมวลของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โดยมีงานที่สาคัญ ได้แก่ การวางแผน ควบคุม กากับดูแล
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การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) หลักสู ตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ในปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอน จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายพันทหารปืนใหญ่ หลักสูตร
ชั้นนายร้อยทหารปืนใหญ่ และหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารปืนใหญ่ นอกจากนี้ยังทาหน้าที่วิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงงานสารสนเทศอื่น ๆ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ เช่น การวางโครงข่าย Internet ให้กับหน่วยขึ้นตรง
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ การพัฒนาและวิจัยระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นต้น
1.4.2 กองการศึกษา : เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ กล่าวคือ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร เป็นผู้นาหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน และ
เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร หน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของกองการศึ ก ษา ได้ แ ก่
การดาเนินการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย การจัด ครู – อาจารย์ สอนวิชาทหารปืนใหญ่สนามและวิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้กับโรงเรียน
ทหารอื่น ๆ เมื่อ ได้ รั บ การร้ องขอ การให้ การศึ กษาและส่ งเสริ มความรู้ ให้ กับ ผู้ ที่ จะทาหน้ าที่ ครู -อาจารย์
ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงวิทยาการทหารปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาร่วมกับกองวิทยาการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 กรมนั กเรี ย น : มีห น้ าที่ปกครองบังคับบัญชา ดาเนิ นกรรมวิธี และอานวยความสะดวก
ตลอดจนด าเนิ น การทางธุร การ การสวัส ดิการ การเงิ น และที่ พักให้ กับ นักเรียนที่ มาเข้ารั บการฝึ ก ศึกษา
ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และสนับสนุนการฝึกศึกษาให้แก่โรงเรียนทหารปืนใหญ่
1.5 กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ : มีหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกศึกษาให้กับ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบจากศูนย์การทหารปืนใหญ่หรือหน่วยเหนือ
2. พระราชบัญญัติและนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มีความมุ่งหมายประการหนึ่ง คือ การกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยได้กาหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาที่ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนสาคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้ เรี ย น ความประพฤติ การสั งเกตพฤติ กรรมการเรี ย น การร่ว มกิ จ กรรม และการทดสอบ ควบคู่ ไ ป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.2 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง ด้าน Digitization
รัฐบาลต้องการให้การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจาก Someone, Somewhere และ
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Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime ปรับเปลี่ยนเปูาหมายและระบบการบริหารจัดการ
การเรี ย นรู้ กระบวนทั ศ น์ แ ละทั ก ษะครู หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน รู ป แบบการเรี ย นการสอน ด้ ว ย
“การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้” ของคนไทยทั้งระบบ ดังนี้
2.2.1 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลัง
และมีความหมาย ด้วยการ
2.2.1.1 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบเฉื่อยชา (Passive Learning) เป็นการเรียนด้วยความ
กระตือรือร้น (Active Learning)
2.2.1.2 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (Duty-Driven) เป็นการเรียนที่เกิดจากความ
อยากรู้ อยากทา และอยากเป็น (Passion-Driven)
2.2.1.3 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เป็นการเรียนเพื่อตอบโจทย์
เฉพาะบุคคล (Personalized)
2.2.2 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ (Generative Learning)
2.2.2.1 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้
นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ
2.2.2.2 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนจากข้อเท็จจริง (Fact-Based) เป็นการเรียนที่เริ่มจากการ
ใช้ความคิด (Idea-Based)
2.2.2.3 ปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบ (In the Box) เป็นการคิดนอกกรอบ (Out of the
Box)
2.2.2.4 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ่ายทอด (Transmitting) เป็นการเรียนแบบชี้แนะ
(Mentoring)
2.2.3 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful
Learning)
2.2.3.1 ปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็นการเน้นสร้าง
คุณค่าร่วม (Sharing Value)
2.2.3.2 ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล (Individual Creating)
เป็นการมุ่งเน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Common Creating)
2.2.3.3 ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน (Competing Incentive) เป็นการ
ให้รางวัลจากการทางานร่วมกัน (Sharing Incentive)
2.2.4 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)
2.2.4.1 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนโดยเน้นทฤษฎี เป็นการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา
2.2.4.2 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยาย เป็นการทาโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์
ในรูปแบบต่าง ๆ
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2.2.4.3 ปรับเปลี่ยนจากการวัดความสาเร็จจากระบบการนับหน่วยกิต เป็นการวัดความสาเร็จ
จากการบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.2.4.4 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ
2.3 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564
2.3.1 นโยบายด้านการบริหารการศึกษา : ให้โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ มุ่งเน้นไปที่
การบริ ห ารทรั พ ยากรที่ มี จ ากั ด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษามี ก ารเตรี ย มการล่ ว งหน้ า
มีความพร้อม เพื่อลดเวลาการศึกษาแบบบรรยาย และนาเวลาที่เพิ่มขึ้นไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและทดสอบ
เป็นรายบุคคล
2.3.2 นโยบายด้านการพัฒ นาเพื่อ ความทัน สมัย : ส่ ง เสริ ม ให้ มี การเรีย นการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อชดเชยข้อจากัดด้านงบประมาณ และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กาลังพลทุกนายมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การนาผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ค้นพบมาใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ก้าวทันต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3.3 นโยบายด้านหลักสู ตรการศึกษา : ให้ สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่ าสาย
วิทยาการ พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการประเมินผล วัดผลการศึกษาให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาทุกนาย ต้องผ่านการปฏิบัติเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง
2.3.4 นโยบายด้านครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและทั กษะการปฏิบัติงาน โดยจัดฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่ม พูน ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัก ษะและประสบการณ์ ด้า นการใช้เ ทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
กับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น เพื่อนามาใช้พัฒนาปรับปรุงหน่วยงานและสถาบั นการศึกษา
ของกองทัพบกให้ทันสมัย
2.4 นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารบก : ให้ผู้บังคับหน่วยทหารทุกระดับแก้ปัญหา
การขาดแคลนกาลังพล อันเนื่องมาจากโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด โดยใช้กาลังพลที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 นโยบายการศึกษาของ รร.ป.ศป. : ได้ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและนโยบายการศึกษาของกองทัพบก ประจาปี 2560-2564 เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกระบวนการขับเคลื่ อนการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ
รร.ป.ศป. ให้มุ่งไปสู่โลกยุคดิจิตอล ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิคส์
(E-Learning) ไปสู่ Blended-Hybrid Learning และ Mobile Learning ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา ลดการบรรยายในห้องเรียน เพิ่มการฝึกปฏิบัติ ให้มากขึ้น พัฒนาความรู้ให้กับครู-อาจารย์และปรับ
บทบาทจากผู้บรรยาย/ผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกมากขึ้น

