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ส่วนที่  ๑   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๑.๑ ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๒ ชื่อ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

๑.๓ ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี  ๕๓ ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร          
      ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๔๑ – ๒๑๐๒   Website :  www.ordschool.com 

๑.๔ ประวัติ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก   (ORNANCE SCHOOL ORNANCE  
      DEPARTMENT ) 
   โรงเรียนทหารสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ก าเนิดมาจากแผนกศึกษา  จัดต้ังขึ้นโดยค าส่ัง
กระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ท่ี ๘๕/๒๐๒๘๑  ลง  ๒๑  ธันวาคม ๒๔๙๓  เรื่อง  ให้แก้ไขอัตรากองทัพบก ๙๑ 
(ครั้งท่ี ๒๘)   เมื่อแรกต้ังแผนกศึกษามีท่ีต้ังรวมอยู่ในอาคารกองบัญชาการ กรมสรรพาวุธทหารบก  
   พ.ศ. ๒๔๙๕  ยกฐานะขึ้นเป็นกองโรงเรียนสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ตามค าส่ัง
กระทรวงกลาโหม (พิเศษ)ท่ี ๕๙/๒๓๖๔๐  ลง  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๔๙๕   เรื่อง  แก้ไขอัตรากองทัพบก ๙๑ 
(ครั้งท่ี ๕๓) 
  พ.ศ. ๒๔๙๘  ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่ท้ังส่วนของอัตราการจัด  อัตราก าลังพลและส่ิง
อุปกรณ์ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงนามหน่วยจาก  กองโรงเรียนสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  เป็น 
โรงเรียนสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  และมีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ท าหน้าท่ีเป็นผู้บัญชาการ
โรงเรียนอีกต าแหน่งหนึ่ง  ท้ังนี้ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)  ท่ี ๔๘/๑๒๗๒๔  ลง  ๒๐ มิถุนายน 
๒๔๙๘  เรื่อง  แก้อัตรากองทัพบก ๙๑  (ครั้งท่ี ๘๙)  และในปีเดียวกันนี้เองกองบัญชาการโรงเรียนก็ได้ย้าย
ออกจากอาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก มาอยู่ในอาคารหมายเลข  ๙/๒๙   ซึ่งเป็นอาคารกอง
วิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบกในปัจจุบัน 
 เมื่อ  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๒๔  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (พลโท องอาจ ศุภมาตย์)  ได้กระท าพิธีวาง
ศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการโรงเรียนหลังใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างพร้อมกับอาคารอื่น ๆ  อันเป็น
ส านักงานของหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียน  ณ  บริเวณซึ่งเป็นท่ีต้ังของกองพันนักเรียนมาแต่เดิม  อันเป็นเขต
ติดต่อกับพื้นท่ีของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ .ศ. ๒๕๒๕  
กองบัญชาการโรงเรียนและหน่วยขึ้นตรง  (เว้นกองพันนักเรียน)   จึงได้ย้ายจากอาคารหมายเลข  ๙/๒๙  และ
อาคารอื่นๆ ในเขตโรงงาน  ออกไปต้ังรวมกับกองพันนักเรียน  เป็นผลให้โรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก  ซึ่งได้รับการเปล่ียนแปลงนามหน่วยเป็น  โรงเรียนทหารสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก   โดย
ค าส่ังกระทรวงกลาโหม  ลับ  (เฉพาะ) ท่ี  ๔๓ / ๒๕๒๕ ลง  ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๕  โดยมีท่ีต้ังของตนเองเป็น
เอกเทศต้ังแต่บัดนั้น 

พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้มีการปรับปรุงการจัดหน่วยท่ีส าคัญอีกครั้งหนึ่ง โดย สพ .ทบ. ได้รับอนุมัติให้ใช้อัตรา
เฉพาะกิจหมายเลข ๓๘๐๐   ฉบับปรับปรุงใหม่ ในส่วนของ  รร.สพ.สพ.ทบ. นั้น ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญซึ่ง
ควรกล่าวถึง  ณ  ท่ีนี้ก็คือ  ได้มีแผนกวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นในกองการศึกษาฯ เป็น ๑๐ แผนกวิชา เพื่อให้ก้าวทัน
กับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการสรรพาวุธและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 
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     พ.ศ. ๒๕๕๒ ทบ. ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.๓๘๐๐ สพ.ทบ. ตอนท่ี ๑ – ๔ เป็นผลมาจากการ
จัดต้ังหน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิด  สพ.ทบ. โดยปรับเกล่ียก าลังพลจาก นขต.สพ.ทบ. ในส่วนของ รร.สพ.     
สพ.ทบ.  ได้มีการยุบรวม ผวท.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.  รวมกับ  ผทป.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. เป็นแผนกวิชาทหารและ
วิชาท่ัวไป ท าให้ กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. มีแผนกวิชาต่าง ๆ  รวม  ๙  แผนกวิชา 
๑.๕  หน้าที่ รร.สพ.สพ.ทบ. 

๑.๕.๑  อ านวยการ ด าเนินการ ฝึกและศึกษาให้กับก าลังพลของเหล่าทหารสรรพาวุธ และเหล่าทหาร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามนโยบายกองทัพบก ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาผู้รับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตร
ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 

๑.๕.๒  จัดท าต ารา แบบฝึก หลักสูตรและอุปกรณ์การศึกษาในวิทยาการของเหล่าทหารสรรพาวุธ 
๑.๕.๓  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

๑.๖  การแบ่งมอบ 
เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดตามอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.)  ๓๘๐๐ 

๑.๗  ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน (Sigh) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
 

 
 
 

 
 
 
 
๑.๘ วัตถุประสงค์ ( Objective) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 

๑.๘..๑ สร้างบุคลากรเหล่าทหารสรรพาวุธ ให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๘.๒ พัฒนาบุคลากรเหล่าทหารสรรพาวุธให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ ทางสังคม มีทัศนคติท่ีดีในการ

ท างาน 
๑.๘.๓ สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ทดสอบและทดลอง เพื่อน าผลดังกล่าวมาใช้ใน

การจัดการฝึกศึกษาและการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม 
๑.๘.๔  เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สายสรรพาวุธให้กับกองทัพบก 
๑.๘.๕ ส่ง เสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุ ง ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑.๙ ปรัชญา (Philosophy) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  :  
           “ ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก  รร.สพ.สพ.ทบ.  เป็นผู้มีความรู้    ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
พร้อมปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารสรรพาวุธ  และกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” 
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๑.๑๐ ปณิธาน (Aim) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
  “ มุ่งใหผู้้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพ ” 

๑.๑๑ วิสัยทัศน์ (Vision)ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
 “ เป็นคลังแห่งความรู้ มุ่งสู่การศึกษา  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปราดเปรื่องเรื่องสรรพาวุธ ” 
๑.๑๒ เอกลักษณ์ (Identity) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
        “ เป็นแหล่งผลิตและสร้างองค์ความรู้ในวิทยาการสายสรรพาวุธให้กับบุคลากรของกองทัพเพื่อการ
สนับสนุนและด ารงไว้ซึ่งอ านาจการยิงและความคล่องแคล่วในการเคล่ือนท่ี ” 
๑.๑๓ อัตลักษณ์  (Identities) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก  รร.สพ.สพ.ทบ.  จะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้. 
           ๑.๑๓.๑ มีระเบียบวินัย ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบในสายงานสรรพาวุธได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๑๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ (คิดเป็นท าเป็น และ
แกป้ัญหาเป็น)    
           ๑.๑๓.๓ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร/หน่วยงาน และมีความภาคภูมิใจในเหล่า ยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และศักดิ์ศีของหน่วยทหาร 
           ๑.๑๓.๔ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

๑.๑๔ พันธกิจ (Function) ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
 ๑.๑๔.๑ ให้การศึกษาแก่ก าลังพลในเหล่าทหารสรรพาวุธ  และเหล่าทหารอื่น ๆ 
 ๑.๑๔.๒ ปรับปรุง พัฒนา ต ารา แบบฝึก หลักสูตรการฝึกศึกษาและเครื่องช่วยฝึกตลอดจนอุปกรณ์
การศึกษาในวิทยาการของเหล่าทหารสรรพาวุธให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๑.๑๔..๓ ศึกษา  ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 ๑.๑๔..๔ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๑.๑๔.๕ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๑๔.๖ พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับครู อาจารย์ และครูผู้ช่วย ฯ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา 
๑.๑๕ ค าขวัญ ของ รร.สพ.สพ.ทบ. : 
        “การศึกษาก้าวไกล สรรพาวุธไทยก้าวหน้า” 
 
๑.๑๖ พุทธสุภาษิต ของ รร.สพ.สพ.ทบ.  : 
      “ นตฺถิ ปญญฺาสมา อาภา” หมายความว่า   “ แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี ” 
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คณะกรรมการบริหาร รร.สพ.สพ.ทบ. 
 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ พล.ท.อาวุธ   เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ./ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๒ พ.อ.นพดล  ศรีจันทร์สุข รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๓ พ.อ.สุพจน์ วงษ์กระสันต์ ผอ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๔ พ.อ.สีหราช  โรจนวิภาต หน.ผตก.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๕ พ.อ.ธงชัย  ช่วยรักษา หน.ผปส.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๖ พ.อ.วรพงศ์  พุ่มขจร รรก. หน.ผสนศ.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๗ พ.ท.สวรุจน์   สุภเวชย์ ผบ.พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ.  
๘ พ.ท.ธีรเดช   มีกล่ินหอม รรก.หน.ผธก.รร.สพ.สพ.ทบ.  

 
๑.๑๗ นโยบายการศึกษาของ รร.สพ.สพ.ทบ. : 
         เพื่อให้การด าเนินการด้านการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดนโยบายของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ   และให้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธ
ทหารบก   ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการดังนี้.- 
 ก.  นโยบายด้านการบริหารการฝึกศึกษา 
  ๑ ) ระบบการฝึกศึกษาของ รร.สพ.สพ.ทบ.   เป็นระบบท่ีอยู่ในกรอบและเช่ือมโยงกับระบบ
อื่น ๆ ของหน่วยเหนือ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ  ให้มีความสอดคล้องกันต้ังแต่ระบบอัตรา การจัด
หน่วย ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณ อย่างบูรณาการ 
  ๒ ) การเปิดการฝึกศึกษาจะต้องด าเนินการโดยโรงเรียนทหารสรรพาวุธ   กรมสรรพาวุธ
ทหารบก เมื่อได้รับอนุมัติจาก กรมสรรพาวุธทหารบก และ กองทัพบก แล้ว 
  ๓ ) แผนงาน/โครงการฝึกศึกษาของ รร.สพ.สพ.ทบ.  จะจัดท าไว้เป็นรายปีตามความต้องการ
ของหน่วยเหนือ และหน่วยใช้ เมื่อได้รับการร้องขอ และการขอเปิดหลักสูตรและการจัดส่งก าลังพลไปศึกษาใน
หลักสูตรใด ๆ   ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการฝึกศึกษา
ประจ าปี จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพาวุธทหารบก และกองทัพบก แล้วเท่านั้น 
  ๔ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาเปิดหลักสูตรการฝึกศึกษาท่ีจ าเป็น  มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของกองทัพอย่างแท้จริง ท้ังนี้ รร.สพ.สพ.ทบ.  จะพิจารณา
วางแผนการจัดการฝึกศึกษาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑ ปี และจะต้องด าเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้
งบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  โดยหลักสูตรการฝึกศึกษา
ต้องเป็นหลักสูตรท่ีไม่มีความซ้ าซ้อน มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นล าดับแรก  และมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  
ตรงกับความต้องการของกองทัพบก  และกรมสรรพาวุธทหารบก 
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  ๕ ) เพื่อให้การบริหารทรัพยากร ภายใน รร.สพ.สพ.ทบ.ท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
รร.สพ.สพ.ทบ. จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและน าองค์ความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานจริง และทุกหลักสูตรที่เปิดการฝึกศึกษา ผู้ท่ีจะเข้ารับการศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
เพื่อลดการศึกษาแบบบรรยาย และน าเวลาท่ีเพิ่มขึ้นไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและทดสอบเป็นรายบุคคล หรือ
ท างานเป็นหมู่คณะ ( Team Work ) 
  ๖ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ รร.สพ.สพ.ทบ.  ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการศึกษาของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก โดย
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และจะต้องมีการจัดท ารายงานเสนอต่อกองทัพบก (ผ่านกรมยุทธศึกษาทหารบก)  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบตามวงรอบ ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพร้อมรับการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข. นโยบายด้านการส่งเสริมการฝึกศึกษา : 
      ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุนการจัดส่งก าลังพลไปศึกษาหรือการอนุญาตให้
ก าลังพลลาไปศึกษาในเวลาราชการ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนของทางราชการ หรือทุน
ส่วนตัว จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทัพบก หรือหน่วยเหนือก าหนด ดังนี้.- 
    ก ) การศึกษาในประเทศ รร.สพ.สพ.ทบ. จะให้ความส าคัญเร่งด่วนต่อหลักสูตรท่ี     
มุ่งตอบสนองต่อภารกิจท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนของกองทัพบก   หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีกองทัพบกขาดแคลน
และไม่สามารถผลิตเองได้ และหลักสูตรท่ีเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยตามล าดับ ส าหรับการศึกษาอื่น ๆ  อาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ 
    ข ) การศึกษาต่างประเทศ รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุนการส่งบุคลากรไปฝึก
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางด้านงบประมาณของกองทัพบก และกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีการ
จัดล าดับความเร่งด่วนของหลักสูตรที่จะให้ก าลังพลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ดังนี้.- 
         ( ๑ ) หลักสูตรท่ีให้ประโยชน์กับกองทัพบกสูงสุด คือ เมื่อก าลังพลจบการศึกษา
แล้วจะท าประโยชน์ให้กับกองทัพบกและกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นส่วนรวม ได้แก่ การกลับมาเป็นครู 
อาจารย์ ครูผู้ช่วยฯ ใน รร.สพ.สพ.ทบ. 
          ( ๒ ) หลักสูตรท่ีให้ประโยชน์แก่หน่วยใช้  หน่วยสนับสนุนโดยตรง/ท่ัวไป  และ
หน่วยระดับคลัง  เช่น  หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานและปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์ของหน่วย หลักสูตรการซ่อม
บ ารุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธหรือต้องใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วย 
     ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมการจัดส่งก าลังพลไปศึกษาด้วยทุนของ
ทางราชการ ณ ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศท่ีกองทัพบกหรือหน่วยเหนือจัดส่งไปศึกษาเป็นกา ร
ประจ าอยู่แล้ว  ท้ังนี้  ให้มีความหลากหลายในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ประเทศนั้น ๆ 
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     ๓ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน  ส่งเสริมให้ก าลังพลโดยเฉพาะนายทหาร    
สัญญาบัตรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกนาย  และจะสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในระดับผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับกองร้อยให้ส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง   
ขึ้นไป  ท้ังระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยใช้เวลานอกราชการหรือในเวลาราชการบางส่วน       
โดย รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาด าเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบก  ท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทัพบกก าหนด  
     ๔ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดส่งก าลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรม     
ดูงาน ประชุมและสัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  ท้ังภายในและต่างประเทศ  เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ส าหรับน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ  รร.สพ.สพ.ทบ.  
และหน่วยเหนือ ต่อไป  
         ๕ ) ก าลังพลท่ี  รร.สพ.สพ.ทบ. ส่งไปศึกษาหรือลาศึกษาในเวลาราชการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ท่ีมีผลการศึกษาในระดับดีขึ้นไป   และเป็นสาขาวิชาท่ีตรงตามหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู่ 
ในปัจจุบัน 
  ๖ ) ก าลังพลท่ี รร.สพ.สพ.ทบ.พิจารณาสนับสนุน ส่งไปศึกษาหรือลาศึกษาในเวลาราชการท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ จะต้องกลับมาขยายผลการฝึกศึกษาใน รร.สพ.สพ.ทบ.หรือมารับราชการชดใช้ทุน
ในทุกกรณี โดยไม่มีการไปช่วยราชการนอกหน่วยในทุกกรณี  
  ค. นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย : 
   ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E – learning ) เพื่อชดเชยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานหรือวิชาท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และประเมินผล
อัตโนมัติแบบออนไลน์ รวมท้ังวิชาประกอบ ท้ังนี้เพื่อให้ก าลังพลทุกนายมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และสนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดเวลา 
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะพิจารณาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท้ังด้านวิชาการ และด้าน
ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วย ฯกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาพลเรือนของรัฐและเอกชนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ ด้วยการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน
อย่างมั่นคง   เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาคแห่งศักด์ิและสิทธิด้วยความสมัครใจ ท้ังในด้าน
การพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตร การใช้ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาร่วมกัน
และการสนับสนุนทางการศึกษา 
   ๓ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลทุกระดับของสพ.ทบ.   โดยให้ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่าน
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป   เพื่อให้ก าลังพลมี
การศึกษาอยู่ตลอดเวลาตามแหล่งความรู้ท่ีสามารถหาได้ท่ัวไป อันจะน ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๔ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะพิจารณาสนับสนุนการศึกษา ด้านการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ท่ีก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป   รวมท้ังส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและพัฒนา
หรือนวัตกรรมท่ีค้นพบมาใช้ใน รร.สพ.สพ.ทบ.  หรือน าผลงานของหน่วยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกศึกษาให้สูงขึ้นก้าวทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ง. นโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา :  
                       รร.สพ.สพ.ทบ.จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต ารา หลักนิยม  ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และส่งเสริมให้มีการถกแถลงในการเรียนการสอนทุก
ระดับ  เพื่อระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรของ สพ.
ทบ.ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและหน่วยเหนือได้ต่อไป ดังนี้.- 
   ๑ ) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ ความสามารถท่ี
ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง ครอบคลุมตลอดย่านการปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะการสนับสนุน
ทางการช่วยรบของ สพ.ทบ.  โดยก าหนดเพิ่มเป็นวิชาหลักของหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ แทนการสอนแทรกในวิชาต่าง ๆ  
   ๒) สอดแทรกเนื้อหาวิชาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของทบ.เข้าไว้
ในหลักสูตรได้แก่ การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยจัดสอนรายวิชาให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
เวลา หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 
   ๓ ) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม ให้มีความสมบูรณ์ และมีความทันสมัย
มากขึ้น  โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  และเสนอยศ.ทบ.เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 
ทุก ๆ ๕ ปี ก่อนเปิดการฝึกศึกษา 
   ๔ ) ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยฯ ต้องมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยให้มีการ
เตรียมการฝึกศึกษาล่วงหน้าทุกหลักสูตรส าหรับการฝึกศึกษาท่ี รร.สพ.สพ.ทบ.  เพื่อให้ใช้เวลาในการฝึกอบรม
ท่ีเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการปฏิบัติงานหรือการฝึกศึกษาท่ีต้องปฏิบัติงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   ๕ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เข้ารับการศึกษา
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยด าเนินการในรูปของการฝึกศึกษาเป็นคณะหรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษา หรือระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน  
รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้ห้องสมุดท่ี รร.สพ.สพ.ทบ.จัดต้ังขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอื่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้ยึดถือการก าหนดเกณฑ์สัดส่วนครู  อาจารย์ต่อจ านวนนักเรียนให้มีความชัดเจน
ตามท่ี ยศ.ทบ.ก าหนดหากไม่เพียงพอให้เสนอเรื่องให้ทบ.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม 
  
                             ๖ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะพิจารณาปรับปรุงวิธีการประเมินผล  วัดผลการฝึกศึกษา  โดยให้
ผู้เข้ารับการศึกษาทุกนายต้องผ่านการปฏิบัติเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 



๙ 
 
๒๕๖๑  เป็นต้นไปเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกศึกษาของรร.สพ.สพ.ทบ.เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
   ๗ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะพิจารณาสนับสนุนการศึกษานอกหน่วยท่ีต้ังหรือการฝึก
ภาคสนามตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยพิจารณาด าเนินการเฉพาะท่ีจะสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรเป็นหลัก 
   ๘ ) เนื่องจากทบ.มีความจ าเป็นต้องปิดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะหน้าท่ีและหลักสูตร
ความช านาญการทางทหารลงเป็นส่วนใหญ่ รร.สพ.ทบ.จึงจ าเป็นจะต้องริเริ่มด าเนินการเปิดการเรียนการสอน
ภายในหน่วยขึ้นเอง (Unit School)  เพื่อสอนก าลังพลในหน้าท่ีเฉพาะและความช านาญการทางทหารต่าง ๆ 
ตามขีดความสามารถ ท่ีหน่วยจะด าเนินการได้ โดยให้บุคลากรในหน่วยท่ีมีความรู้ความสามารถและผ่าน
การศึกษาอบรมมาแล้ว เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับก าลังพลในหน่วย  
  จ. นโยบายด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยฯ และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังทางด้านวิชาการ  และทักษะการปฏิบัติงาน โดย
จัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม  ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรของรัฐ
และภาคเอกชน  ท้ังในประเทศและ ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น    
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาครู  อาจารย์  ครูผู้ช่วยฯและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยแยกแนวทางพัฒนาแต่ละ
ประเภทให้มีความชัดเจนระหว่างครู อาจารย์ ครูผู้ช่วย ฯท่ีมีความช านาญการทางวิชาการผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกับครู  อาจารย์ ครูผู้ช่วย ฯท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในสายงานความช านาญเฉพาะ รวมท้ังการแยกการ
อบรมหลักสูตรครูทหาร ส าหรับก าลังพลท่ีจะบรรจุลงในต าแหน่งครู อาจารย์ และในระดับผู้บริหารการศึกษา 
รวมท้ังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับก าลังพล 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทางทหารและหลักสูตรพลเรือน 
   ๓ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ มาบรรจุในต าแหน่งครู   อาจารย์  ครู ผู้ช่วยฯ  เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณ์                
มีความสามารถ มีประวัติการท างาน การศึกษา การน าหน่วย และมีความประพฤติดีของหน่วยขึ้นตรง สพ.ทบ. 
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยฯ ใน รร.สพ.สพ.ทบ. รวมท้ังพิจารณาหมุนเวียน
ก าลังพลท่ีบรรจุในต าแหน่งครู  อาจารย์ ไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม  และให้มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีส าคัญ  เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
          ๔ ) หน่วยขึ้นตรง สพ.ทบ.ทุกหน่วย ต้องให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าท่ีครู 
อาจารย์ ครูผู้ช่วย ฯ ในระยะส้ัน ตามท่ี รร.สพ.สพ.ทบ. ร้องขอ  ท้ังในรูปแบบของการบรรยาย  อาจารย์ประจ า
กลุ่มในการฝึกภาคสนาม  การฝึกแก้ปัญหาท่ีบังคับการ  การฝึกแก้ปัญหาด้านการส่งก าลังบ ารุง ท้ังนี้จะต้องไม่



๑๐ 
 
กระทบต่อภารกิจส าคัญของหน่วยตามแนวทางท่ีทบ.ก าหนด  โดยการเสนอบรรจุความต้องการงบประมาณไว้
ในแผนการฝึกศึกษาประจ าปี   มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
   ๕ ) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษาใน 
รร.สพ.สพ.ทบ. จะต้องผ่านการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู อาจารย์หรือในสายงานการศึกษามาก่อน หรือมีทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีครู อาจารย์  ใน รร.สพ.สพ.ทบ. ตามแนวทางท่ี ทบ. ก าหนด โดยให้มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   ๖) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม ครู อาจารย์ ครูผู้ชวยฯ ในสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ ให้มีผลงานทางวิชาการหรือ ผลงานทางการวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
 
  ฉ. นโยบายด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
   ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลพลเรือนอย่างต่อเนื่องและใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจูงใจให้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการใน สพ.ทบ. และให้มี
ยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสรรพาวุธและหรือนายสิบกองหนุน/พล
เรือน เหล่าทหารสรรพาวุธ 
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะด าเนินการการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบกองหนุน/พลเรือน
เหล่าทหารสรรพาวุธต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ความพร้อมท่ีจะฝึกศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓ ) ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของรร.สพ.สพ.ทบ. จะต้องเป็นไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีก าหนดไว้โดยชัดเจน  ต าแหน่งใดท่ีไม่ระบุหลักสูตรท่ีจะเข้ารับการศึกษาไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้หน่วยเหนือและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีรับผิดชอบเร่งรัดด า เนินการจัดท าให้     
แล้วเสร็จ และไม่พิจารณาให้เข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สพ.สพ.ทบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตร ท่ีมีลักษณะการอบรมความรู้ท่ัวไป 
   ๔ ) ต าแหน่งท่ีไม่สามารถก าหนดเหล่าได้ชัดเจน   ถือว่าเป็นต าแหน่งอัตราข้าราชการ
พลเรือนกลาโหม จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารซึ่งมีงบประมาณและทรัพยากร
จ ากัด  ในระหว่างท่ีรอการเปล่ียนผ่านไปสู่ต าแหน่งพลเรือนกลาโหม รร.สพ.สพ.ทบ. จะเตรียมการส าหรับจัด
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ตามท่ียศ.ทบ.โดยเริ่มปฏิบัติต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ๕ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะด าเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๖ ) การคัดเลือกก าลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรของ  รร.สพ.สพ.ทบ. 
จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจัง  ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยเหนือ และมีความเป็นธรรม ท้ังนี้ ภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้วผู้จบการฝึกศึกษาต้องน าความรู้จาก
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สพ.ทบ. และ ทบ.    



๑๑ 
 
   ๗ ) รร.สพ.สพ.ทบ.จะด าเนินการรายงานผลการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการทุก
ระดับช้ันยศต่อ สพ.ทบ.เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการให้เป็นรูปธรรม   
โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับก าลังพลท่ีบรรจุใหม่ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   ๘ ) ก าลังพลซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้ว ต้องน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น สร้างแรงจูงใจให้อยู่รับราชการท่ี รร.สพ.สพ.ทบ. หรือหน่วยท่ีต้องใช้วิชาความรู้ท่ีเรียนมาในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น รวมท้ังสนับสนุนให่มีการหมุนเวียนก าลังพลดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยอื่น ๆ ตาม
แนวทางรับราชการท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
  ช.  นโยบายด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและเคร่ืองช่วยฝึก 
   ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะเร่งรัดด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนและเครื่องช่วยฝึก รวมท้ังเอกสาร ต ารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์  เครื่องมือทดลอง  
การศึกษาทางไกล  และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถส่ือความหมายและ
เป็นส่ือการสอนได้ดี ตลอดจนให้พิจารณาน าอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนาและ
ประดิษฐ์ขึ้นของหน่วยต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ท้ังนี้  เพื่ออ านวยความสะดว ก 
สร้างบรรยากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน  รวมท้ังจัดให้มีระบบการดูแลรักษา  และ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
  ซ. นโยบายด้านการสนับสนุนที่นั่งศึกษาแก่ส่วนราชการอื่น 
   ๑ ) การจัดสรรท่ีนั่งศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ   ของ รร.สพ.สพ.ทบ. ให้แก่เหล่าทัพอื่น 
และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม   ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในระเบียบของ รร.สพ.สพ.ทบ. หรือหน่วยเหนือหรือตามแผนการฝึกศึกษาของ 
รร.สพ.สพ.ทบ. ประจ าป ี
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะรับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้าศึกษาก็ต่อเมื่อข้าราชการ 
ผู้นั้นมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรโดยอนุโลม 
   ๓ ) ข้าราชการจากส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม (เว้นข้าราชการต ารวจสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ) จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  ของ รร.สพ.สพ.ทบ. ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจาก ผบ.ทบ. หรือหน่วยเหนือแล้วเท่านั้น 
   ๔ ) การรับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีนั่งศึกษาซึ่งได้
จัดสรรประจ าปี จะท าได้เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ท่ีบรรจุในต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
ซึ่งจะต้องใช้ความรู้จากหลักสูตรในการปฏิบัติงานโดยตรง  หรือต้องใช้คุณวุฒิหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
และต้องได้รับการอนุมัติจาก ทบ.และหน่วยเหนือก่อน  
 
 
 



๑๒ 
 
  ด. นโยบายด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
   ๑ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  อาจารย์ ครูผู้ช่วยฯน าความรู้และ
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญไปบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานในทบ.และหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
   ๒ ) รร.สพ.สพ.ทบ. จะส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคมหรือ
อ านวยความสะดวกในด้านการให้บริการอาคารสถานท่ีแก่หน่วยงานในทบ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับ
การร้องขอ      
               ฉ. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา :  รร.สพ.สพ.ทบ. จะด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑ ) พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
         ๒ ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน/ส่วนราชการของ รร.สพ.สพ.ทบ. ทุกหน่วย/  
ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
         ๓ ) ใหห้น่วยงาน / ส่วนราชการ ของ รร.สพ.สพ.ทบ.ต้ังแต่ระดับแผนก ข้ึนไป ท ารายงานการ
ประเมินตนเอง : Self Assessment Report ( SAR ) และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย 
ตามวงรอบท่ีก าหนด   พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
รร.สพ.สพ.ทบ.   อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
        ๔ ) มีการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ  รร.สพ.สพ.ทบ.  ให้
เป็นเครื่องมือหลัก ในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ตนเองด้วยก าลังพลภายในหน่วย และเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานท าให้ รร.สพ.สพ.ทบ.สามารถผลิตและ
สร้างก าลังพลเหล่าทหารสรรพาวุธ ให้มีคุณภาพและศักยภาพสูง เท่าเทียมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการวางแผน การแก้ไข จุดอ่อนท่ีควรพัฒนา และ/หรือ เสริมจุดแข็งของ
วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
                ช. นโยบายด้านระบบวิทยฐานะ :  
                รร.สพ.สพ.ทบ. จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู – อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ  
  

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แผนภูมิโครงสร้างการจัดองค์กร 
(Organization Chart) 

     
 
 
  
 
 

 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกประเมินผลและสถิติ 

แผนกวิชาอาวุธ 

แผนกวิชาเคร่ืองควบคุมการยิง 

แผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ 

แผนกวิชากระสุนและวัตถุระเบิด 

แผนกวิชาอุตสาหการและบริหารโรงงาน 

แผนกวิชาส่งก าลังและบริการสรรพาวุธ 

กองร้อยนายสิบนักเรียน 

กองร้อยนักเรียนนายสิบ 

หมวดเสนารักษ์ 

กรมสรรพาวุธทหารบก 

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ ฯ 
ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.สพ.สพ.ทบ. 

แผนกธุรการ 

แผนกเตรียมการ 

แผนกสนับสนุนการศึกษา 

แผนกวิชายานยนต์ 

แผนกวิชาอาวุธน าวิถี 

กองบังคับการ 

กองร้อยนายทหารนักเรียน 

กองบัญชาการ กองการศึกษา กองพันนักเรียน 

แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป 



๑๔ 
 

แผนภูมิการบริหารงาน 
(Administrative Chart) 

 

 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 

กรมสรรพาวุธทหารบก 
พล.ท.อาวุธ   เอมวงศ์  (ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.) 

กองพันนักเรียน 
พ.ท.สวรุจน์  สุภเวชย ์

กองการศึกษา 
พ.อ.สุพจน์  วงษ์กระสันต์ 

แผนกประเมินผลและสถิติ 
พ.อ.ธงชัย ช่วยรักษา 

แผนกเตรียมการ 
พ.อ.สีหราช  โรจนวิภาต 

แผนกธุรการ 
พ.ท.สุเวียง  พันธ์รัมย์ 

แผนกสนับสนุนการศึกษา 
พ.อ.วรพงศ์  พุ่มขจร ฝ่ายก าลังพล 

ร.ต. กมล นิมิบุตร 

ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง 
ร.อ.เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์ 

หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
พ.อ.นักรบ เหมือนแก้ว 

 

ฝ่ายพลาธิการ 
ร.ท.พิภพ  พันสูงเนิน 

ฝ่ายการเงิน 
ร.ท.กรมิษฐ์   พรปรีชา 

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ ฯ 
พ.อ.นพดล ศรีจันทร์สุข (รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.) 

 



๑๕ 
 

แผนภูมิการปฏบิัติงาน 
(Activity Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

กองบัญชาการ 
-  ปกครองบังคับบัญชาและบริหารโรงเรียนสรรพาวุธให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก 
-  ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึก ศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ   
-  รับผิดชอบในเรื่องการฝึกศึกษาให้กับก าลังพลเหล่าทหารสรรพาวุธและเหล่าอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ตามนโยบายของกองทัพบก 

- ก าหนดนโยบายและหลกัการในการด าเนินทั้งปวงของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ 

แผนกธุรการ 
-  ด าเนินงานสารบรรณ ธุรการพลาธิการและสวัสดิการของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการการด้านการเงินของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการเก่ียวกับการส่งก าลังและการบริการของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการเก่ียวกับการเงินของรร.สพ.สพ.ทบ.  
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

  

แผนกเตรียมการ 
-  ด าเนินงานเก่ียวกับแผนการศึกษา ตลอด จนก าหนดความต้องการเพ่ือสนับสนุน การศึกษา 
-  ประสานงานในเรื่องการจัดท าหลักสูตรการศึกษา 
-  ก าหนดตารางฝึกสอนวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติ 
-  ประสานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ก าหนดการใช้ห้องเรียน สนามฝึกอาวุธ   กระสุน  
   วัตถุระเบิด เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการฝึกศึกษา 
-  ประสานกับกองการศึกษาในเรื่องครูอาจารย์ที่จะท าการสอน หรือบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ  
   และด าเนินการจ่ายค่าสอนส าหรับ ครู อาจารย์ ตามสิทธิ 
-  ด าเนินงานเก่ียวกับงบประมาณการฝึก และการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  
-  บันทึกและรายงานสถิติตามหน้าท่ี 
 

กรมสรรพาวุธทหารบก 
พล.ท.อาวุธ   เอมวงศ์  (ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.) 

 

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ ฯ 
พ.อ.นพดล   ศรีจันทร์สุข (รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ.) 
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กองการศึกษา  
-  ด าเนินการให้การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารสรรพาวุธ 
-  พัฒนาและข้อให้ข้อเสนอแนะหลักนิยมของ เหล่าทหารสรรพาวุธ และระบบการศึกษา 
-  ประสานกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของกองทัพบก และเหลา่ทัพอื่นๆ เพื่อให้เกิด 
   ความสอดคล้องทางวิชาการ 
- เพิ่มพูนความรู้แก่อาจารยแ์ละครูในโรงเรียน ทหารสรรพาวุธ 
- บันทึกและรายงานสถิติตามหน้าที ่ 

แผนกสนับสนุนการศึกษา 
- สนับสนุนในเรื่องต ารา แผนบทเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  เพ่ือการฝึกศึกษา ผลิต  วิจัย 
  และพัฒนาเครื่องช่วยฝึก   ประกอบการฝึกและศึกษาทุกประเภทด าเนินงานด้านการบริการขนส่ง 
  ของ  รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

  

แผนกประเมินผลและสถิติ 
- จัดท าประวัติและท าเนียบของผู้ผ่านการศึกษาจาก รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินงานเก่ียวกับสถิติการศึกษา 
-  ด าเนินงานประเมินผลการศึกษาทุกหลักสูตรและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการศึกษา 
-  ด าเนินงานออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษา 
-  ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการศึกษาจาก รร.สพ.สพ.ทบ. น ามาประเมินผลและเสนอแนะ 
   เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

  

แผนกวิชาส่งก าลังและบริการสรรพาวุธ 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชาส่งก าลังและบริการสรรพาวุธและสิ่งอุปกรณ์ 
  ในครอบครอง 
-  พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชาส่งก าลังและบริการสรรพาวุธในหลักสูตรต่าง ๆ  
   ของ  รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา แผนบทเรียน และเอกสารประกอบการสอนส าหรับวิชา 
   ส่งก าลังและบริการสรรพาวุธ 
 - ประสานและก ากับดูแลการสอนของ  อาจารย์ และครูจาก รร.ต่างเหล่าท่ีมาท า 
  การสอนในความรับผิดชอบในหลักสูตร ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- บันทึกและรายงานสถิติผลงามหน้าท่ี 



๑๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาอาวุธ 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชาอาวุธและสิ่งอุปกรณ์ในครอบครอง 
- พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชาอาวุธในหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา แผนบทเรียน และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับ 
  วิชาอาวุธ 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

  

แผนกวิชายานยนต์ 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชายานยนต์และสิ่งอุปกรณ์ในครอบครอง 
-  จัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชายานยนต์ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต าราแผนบทเรียน และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับ 
   วิชายานยนต์ 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
  

แผนกวิชาอาวุธน าวิถี 

-  รับผิดชอบในการด าเนินการฝึกและศกึษาวิชาอาวุธน าวิถีและสิ่งอุปกรณ์ในครอบครอง 
-  จัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชาอาวุธน าวิถีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่อง การส่งก าลังซ่อม 
   บ ารุง การท าลายอาวุธน าวิถีอิเล็กทรอนิกส์สาย สพ. และแอร์โรไดนามิคส์ คอมพิวเตอร์ และ 
   การเทียบสภาพแก่นักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-   ศึกษาและค้นคว้าวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธน าวิถี 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
  

แผนกวิชาทหารและวิชาท่ัวไป 
-  รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชาทหารและวิชาท่ัวไป และสิ่งอุปกรณ์ในครอบครอง 
   พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชาทหารและวิชาท่ัวไป ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ   
   รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา แผน  บทเรียน และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับ 
   วิชาทหารและวิชาท่ัวไป 
- ประสานและก ากับดูแลการสอนของอาจารย์ และครู จาก รร.ต่างเหล่าท่ีมาท าการสอนวิชา  
   ในความรับผิดชอบในหลักสูตรของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
  



๑๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาฝุายอ านวยการ 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชา  ฝุายอ านวยการและสิ่งอุปกรณ์ในครอบครอง 
-  พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชา ฝุายอ านวยการ ในหลักสูตรต่างๆ ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา แผน  บทเรียน และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับวิชา 
   ฝุายอ านวยการ 
- ประสานและก ากับดูแลการสอนของอาจารย์ และครู จาก รร.ต่างเหล่าท่ีมาท าการสอนวิชา 
  ในความรับผิดชอบในหลักสูตรของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
  

แผนกวิชากระสุนและวัตถุระเบิด 
-  รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษา วิชากระสุนและวัตถุระเบิดและสิ่ง อุปกรณ์ในครอบครอง 
-  พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอน วิชากระสุนและวัตถุระเบิดในหลักสูตรต่าง ๆ  
  ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา  แผน บทเรียน และเอกสารประกอบการสอน ส าหรับ 
  วิชากระสุนและวัตถุระเบิด 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
  
 

แผนกวิชาเครื่องควบคุมการยิง 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษา วิชาเครื่องควบคุมการยิงและสิ่งอุปกรณ์ ในครอบครอง 
-  พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอน วิชาเครื่องควบคุมการยิงในหลักสูตร ต่าง ๆ 
   ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต ารา   แผน บทเรียน และเอกสารประกอบการสอน  
   ส าหรับวิชาเครื่องควบคุมการยิง 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 

แผนกวิชาอุตสาหการและบริหารโรงงาน 
- รับผิดชอบในการด าเนินการฝึก-ศึกษาวิชาอุตสาหการและบริหารโรงงานและสิ่งอุปกรณ์ 
  ในครอบครอง 
-  พิจารณาจัดอาจารย์และครูท าการสอนวิชาอุตสาหการและบริหารโรงงานในหลักสูตรต่าง ๆ  
   ของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ด าเนินการจัดท าและการปรับปรุงต าราแผน บทเรียน และเอกสารประกอบการสอน  
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 



๑๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กองพันนักเรียน 
- ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบที่ เข้ามารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
- วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการฝึกอบรมให้กับก าลังพลที่เข้ารับ 
  การศึกษาทุกหลักสูตร 
- ด าเนินงานด้านธุรการ สวัสดิการ การ บริการ ตลอดจนที่พักอาศัย ให้กับก าลังพล ทีเ่ข้ารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกและรายงานสถิติตามหน้าที่ 
    

กองร้อยนายทหารนักเรียน 
- ปกครองบงัคับบัญชาก าลงัพลในกองร้อย และนายทหารนักเรียนที่เข้ามารับการ ศึกษาทุกหลักสูตร 
- ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการฝึกอบรมให้กับนายทหารนักเรียนที่เข้ามารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
-  ด าเนินงานด้านธุรการ สวัสดิการ การบริการ ตลอดจนที่พักอาศัย ให้กับก าลังพลที่เข้ารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
-  ตรวจตรา และควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    กองร้อยนายสิบนักเรียน 
- ปกครองบงัคับบัญชาก าลงัพลในกองร้อย และนายสิบนักเรียนที่เข้ามารับการ ศึกษาทุกหลักสูตร 
-  ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ ฝึกอบรมให้กบันายสิบนักเรียนที่เข้ามารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
-  ด าเนินงานด้านธุรการ สวัสดิการ การบริการ ตลอดจนที่พักอาศัย ให้กับก าลังพลที่เข้ารับการศึกษา 
  ทุกหลักสูตร 
-  ตรวจตรา และควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    กองร้อยนักเรียนนายสิบ 
- ปกครองบงัคับบัญชานักเรียนนายสิบ 
-  ประสานงาน ด าเนินการ ฝึกศึกษาให้กับ นักเรียนนายสิบ 
- อบรม  และกวดขันระเบียบวินัยของนักเรียนนายสิบอย่างเคร่งครัด 
-  ด าเนินงานด้านธุรการ สวัสดิการ การบริการ ตลอดจนที่พักอาศัย ให้กับนักเรียน นายสิบ 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    หมวดเสนารักษ์ 
- ให้การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล   แก่ก าลังพลของ รร.สพ.สพ.ทบ. ทั้งในที่ต้ังและพ้ืนที่ 
  การฝึกนอกท่ีต้ัง 
- รับผิดชอบการสุขาภิบาลของ รร.สพ.สพ.ทบ. 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    



๒๐ 
 

ท าเนียบผูบ้ังคับบัญชา โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต้ังแต่ หมายเหตุ 

๑ พ.อ.จินตน์  กุญชร ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙  
๒ พ.อ.กิตติ    ดิสปัญญา พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๖   
๓ พ.อ.ทรัพย์  รามสูตร พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗  
๔  พ.อ.สท้าน   ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๑  
๕  พ.อ.จรัล    วงศ์สายัณห์ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๙  
๖ พ.อ.ประวาฬ  ประดิษฐานนท์ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒  
๗ พ.อ.ไกรสร   ศรีจันทร์สุข พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓  
๘ พ.อ.วิศาล    จรูญรัตน์ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔  
๙ พ.อ.ครุฑ   จันเทร์มะ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗  

๑๐ พ.อ.สกล     นุตสถิตย์ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐  
๑๑ พ.อ.ชลอ    สิงห์สนธิ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑  
๑๒ พ.อ.อัมพร   ศิริพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒  
๑๓ พ.อ.สุดจิต   กล่อมการ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕  
๑๔ พ.อ.จตุรงค์  ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๕  
๑๕ พ.อ.โสฬส     น้อยเศรษฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖  
๑๖ พ.อ.สิริชัย   ธัญญสิริ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  
๑๗ พ.อ.สมชัย   เกิดสุนทร พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘  
๑๘ พ.อ.อากาศ   วงษ์เกิด พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙  
๑๙ พ.อ.เพิ่มศักดิ์   เพ็ชรสดศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๓๙  
๒๐ พ.อ.อ าพล   เขมังกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓  
๒๑ พ.อ.ธีระวฒัน์  บุญยะประดับ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕  
๒๒ พ.อ.ค านวณ   เธียรประมุข พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖  
๒๓ พ.อ.ศรีศักด์ิ   โตเรืองศรี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗  
๒๔ พ.อ.ปริญญา   โพธิวิจิตร พ.อ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙  
๒๕ พ.อ.จักรรัตน์   ธาราพิทักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  
๒๖ พ.อ.เกริกชัย  จันทร์สุวานิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  
๒๗ พ.อ.เดชา    บูรณะพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  
๒๘ พ.อ.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  
๒๙ พ.อ.ชาญชลิต  พนมสารนรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
๓๐ พ.อ.ศักดา   ศิริรัตน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
๓๑ พ.อ.ศรชัย   กาญจนสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  



๒๑ 
 
ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต้ังแต่ หมายเหตุ 

๓๒ พ.อ.นภดล  ศรีตระกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
๓๓ พ.อ.เอนก   กล่อมจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๐  
๓๔ พ.อ.นพดล   ศรีจันทร์สุข พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน  

 

 

สถานภาพก าลังพล รร.สพ.สพ.ทบ. 

 

ประเภท ปฏิบัติงานจริง หมายเหตุ 
นายทหารสัญญาบัตร ๔๔  
นายทหารประทวน ๙๔  
ลูกจ้างประจ า ๑๐  
พนักงานราชการ ๖  

รวม ๑๕๔  

 
สถานภาพครู อาจารย ์

 

ล าดับ ครู/อาจารย์ และครูผู้ช่วยฯ จ านวน หมายเหตุ 
๑ นายทหารสัญญาบัตร  ๓๒  
๒ นายทหารประทวน  ๔๔  
 รวม  ๗๖  

 
 

สถานภาพครู อาจารย ์
ล าดับ ครู/อาจารย์ และครูผู้ช่วยฯ จ านวน  หมายเหตุ  

๑ ปริญญาเอก  -  

๒ ปริญญาโท  ๖  

๓ ปริญญาตร ี ๔๐  

๔ ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๓๐  

 รวม  ๗๖  

 



๒๒ 
 

จ านวนหลักสตูรทีเ่ปดิการศกึษาและจ านวนผูเ้รียนปีการศกึษา  ๒๕๖๐ 

 

ล าดับ หลักสูตร 
ระยะเวลา
การศึกษา 

ห้วงเวลาการศึกษา 
จ านวนผู้เข้า
รับการศึกษา 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 

หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๔๘ 
หลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ ๖๖ 
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๑ 
หลักสูตรช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ ๒๒ 
หลักสูตรท าลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ ๕ 
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า สพ. รุ่นที่ ๓๕ 
หลักสูตรนายสิบชั้นต้นส าหรับทหารกองหนุน/พลเรือน รุ่นที่ ๕ 
หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า สพ. รุ่นที่ ๒๐ (๑/๕๙) 
หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า สพ. รุ่นที่ ๒๐ (๒/๕๙) 
 

๑๗ 
๑๒ 
๒๐ 
๑๓ 
๑๖ 
๖ 

๑๒ 
๒๖ 
๒๖ 

 

๒ ต.ค. ๕๙ – ๒๘ ม.ค. ๖๐ 
๙ ต.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
๒ ต.ค. ๕๙ – ๑๘ ก.พ. ๖๐ 
๙ ต.ค. ๕๙ – ๗ ม.ค. ๖๐ 

๘ ม.ค. ๖๐ – ๒๙ เม.ย. ๖๐ 
๒๓ ก.ค. ๖๐ – ๒ ก.ย. ๖๐ 
๔ มิ.ย. ๖๐ – ๒๖ ส.ค. ๖๐ 
๑ พ.ย. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ ต.ค. ๖๐ 

 

๔๕ 
๕๕ 
๖๐ 
๒๐ 
๓๕ 
๑๐ 
๕๐ 
๔๕ 
๔๐ 

 

 รวม  ๙  หลักสูตร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๒  รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 


