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โรงเรี ย นช่า งฝี มือ ทหารเป็ น สถาบั นการศึกษา ที่ผ ลิ ตนัก เรียนในระดั บอาชี ว ศึกษา โดยแบ่ง นั กเรีย น
ออกเป็นภาคปกติและภาคสมทบ ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนทั้งสองภาคไม่ค่อยดีนัก บางครั้ง
มีการยั่วยุซึ่งกันและกัน แบ่งกลุ่มทะเลาะวิวาทกัน จึงเกิด แนวความคิดทางการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน
ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนทั้งสองภาคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในอนาคตทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสอดคล้องกับ
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความปรองดองหรือความสามัคคี
บทบาทของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรี ย นช่ า งฝี มื อ ทหารเป็ น สถาบั น
การศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็นสถาบันที่ผลิตช่างฝีมือและช่าง
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะทางด้านช่างฝีมือ
สมัยใหม่ ให้ กับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
กองทั พบก กองทั พ เรื อ กองทัพ อากาศ และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
ช่ า งฝี มื อ และเพื่ อ การเติ บ โตการขยายตั ว ด้ า น
เศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1) ช่างซ่อมบ่ารุงเครื่องจักรกล 2) ช่างเครื่องมือกล 3) ช่างเชื่อมโลหะ 4) ช่างยานยนต์
5) ช่างไฟฟ้าก่าลัง และ 6) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติ
นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติ คือ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
เป็ น นั กเรี ย นช่า งฝี มือทหารภาคปกติ จะได้รับสิ ทธิเข้า ศึกษาเป็ นนักเรี ยนทหาร
มีเบี้ยเลี้ยง เรียนแบบอยู่ประจ่า มีที่พักระหว่างการศึกษา เมื่อส่าเร็จจะได้รับวุฒิบัตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการในหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม มีข้อผูกพันกับทางราชการต้องรับราชการเป็นสองเท่าของเวลา
ศึกษาจ่านวน 6 ปี

นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ
นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ คือ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ นักเรียนจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียน
เอง เรียนแบบไป - กลับ เมื่อส่าเร็จจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาที่ได้เลือกเข้าเรียนและไม่มีข้อผูกพันกับ
ทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการ
ข้อมูลสถิติของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ศิษย์เก่าของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร แบ่งเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติที่ส่าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนช่างฝีมือทหารไปแล้วจ่านวน 55 รุ่น มีจ่านวน 12,151 นาย และนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบที่
ส่าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารไปแล้วจ่านวน 24 รุ่น มีจ่านวน 10,376 นาย
นักเรียนช่างฝีมือทหารที่ก่าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติที่ก่าลังศึกษา
มีจ่านวน 945 นาย และนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบที่ก่าลังศึกษา มีจ่านวน 877 นาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติและภาคสมทบ
ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติและภาคสมทบไม่ค่อยดีนัก สาเหตุ
ส่วนมากมาจากการยึดในศักดิ์ศรี ที่นักเรียนภาคปกติเมื่อส่าเร็จ การศึกษาไป จะได้รับราชการบรรจุเข้าเป็นทหาร
ทุกนาย แต่นักเรียนภาคสมทบไม่ได้เข้ารับราชการ ท่าให้เกิดเป็นประเด็น ความแตกต่างและการได้รับการยอมรับ
ระหว่างนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติและภาคสมทบ
ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนทั้งสองภาค อยู่ในระดับดีขึ้น เนื่องจากมาตรการการบริหารและ
การปกครองของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกนักเรียนใหม่ ท่าให้นักเรียนทั้งสองภาคได้มีโอกาสท่ากิจกรรมหลาย
อย่างร่วมกัน เพิ่มมากขึ้น และทางโรงเรียนได้ปลูกฝังถึงความส่าคัญของนักเรียนภาคปกติต่อ ภาคราชการและ
กองทัพ และความส่าคัญของนักเรียนภาคสมทบต่อภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ให้นักเรียนทั้งสองภาคได้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของตน และภูมิใจในการที่ตนเองได้เป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยัง
ต้องการการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป
แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติ และภาคสมทบ
สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ 8 ด้าน ดังนี้
1.) ครู – อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีส่วนส่าคัญอย่างยิ่ง
ในขั้นตอนการกระบวนการขัดเกลา อบรม สั่งสอนและพัฒนาความสัมพันธ์ของนักเรียน
ทั้ ง สองภาคโดยครู ป กครอง และอาจารย์ ป ระจ่ า วิ ช าจะต้ อ งเป็ น ต้ น แบบ เป็ น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องของความสามัคคี ให้กับนักเรียน โดยปลูกฝังความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ของตน ความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มาเป็นนักเรียนช่างฝี มือทหาร
การวางแผนเป้าหมายอนาคตของตนเองเมื่อส่าเร็จการศึกษา และครูอาจารย์
จะต้องไม่พูดสิ่งใดที่ยั่วยุก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างนักเรียน

2.) การฝึกวิชาทหาร เป็นส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ของ
นักเรียนช่างฝีมือทหารทั้งสองภาค โดยเริ่มตั้งแต่โครงการเสริมสร้าง
พฤติก รรมนั กเรีย นใหม่ ของนัก เรีย นชั้ นปี ที่ 1 ซึ่ งจะท่ าการฝึ ก ให้
นักเรียนทั้งสองภาคเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยก โดยครูผู้ฝึกจะท่า
การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น การทดสอบก่าลังใจกระโดดหอสูง
การเดินทางไกล การพักแรมร่วมกันระหว่างนักเรียนทั้งสองภาค ซึ่งถือเป็นกิจกรรมนันทนาการและ
การละลายพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงแรกเข้าศึกษา และในการฝึกวิชาทหารในห้วงเวลาปกติ นักเรียนทั้งสอง
ภาคสามารถจะฝึกวิชาทหาร ในส่วนของการฝึกท่าบุคคลท่ามือเปล่า พร้อมกันได้
3.) การเรียนการสอน ของโรงเรียนช่างฝีมือได้จัดรูปแบบการศึกษาโดยแบ่งเรียนออกเป็นสองภาค ซึ่ง
นักเรียนทั้งสองภาคนี้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนเหมือนกัน คู่มือและต่าราเรียนเหมือนกัน จึงมีความเป็นไปได้
ในแนวทางนโยบายที่จะสามารถจัดห้องเรียนของนักเรียนทั้งสองภาคให้เรียนรวมกัน เพื่อลดการแบ่งแยกระหว่าง
นักเรียนทั้งสองภาค ทั้งนี้กลุ่มผู้ บริห ารเสนอแนวทางในการท่าวิจัยหรือสิ่ งประดิษฐ์ของนักเรียนให้ท่าร่ว มกัน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ซึ่งกัน เพื่อให้เกิดการท่างานที่มีประสิทธิภาพ ส่าเร็จตามเป้าหมาย
4.) กิจกรรมชมรม การใช้เวลาในกิจกรรมชมรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่
คณะของนักเรียนทั้งสองภาค โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสองภาคเป็นผู้คิดริเริ่ม วางแผน จัดตั้ง และด่าเนินการ
ในการบริหารชมรมต่าง ๆ ร่วมกันเอง โดยมีครูอาจารย์ก่ากับดูแลความเรียบร้อย และในปลายปีการศึกษาชมรม
ต่าง ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันกัน เช่น การแข่งขันประกวดนักร้อง แข่งขันดนตรี แข่งขันสิ่งประดิษฐ์
หรือแข่งขันกีฬาสีภ ายในร่ว มกัน เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒ นาด้านมนุษย์สัมพันธ์ของนักเรียน รวมไปถึง
กิจกรรมในการพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนในวันส่าคัญต่าง ๆ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมพิธี
ประดับเครื่องหมายชั้นปี กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น
5.) สภาพแวดล้อม การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
มีสัมพันธ์ภาพที่ดีร่วมกัน โดยค่านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ง 2 ด้าน คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อาคาร
กิ จ กรรม สนามกี ฬ า สระว่ า ยน้่ า ลานกิ จ กรรม และลานพั ก ผ่ อ น ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง สองภาคได้ ใ ช้ ร่ ว มกั น และ
สภาพแวดล้อมทางจิตใจ เช่น วัฒนธรรมของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ที่นักเรียนทั้งสอง
ภาคมีต่อกันให้เป็นไปในทางที่ดี
6.) โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในอดีตที่ผ่านมาทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารไม่อ นุญาตให้นักเรียนน่าโทรศัพท์
สมาท์โฟนเข้ามาใช้ภายในโรงเรียน แต่ในปัจจุบันระบบการสื่อสารได้มีรูปแบบการสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางมาก มีแอปพลิเคชั่น หลากหลาย เช่น LINE , FACEBOOK เป็นต้น ซึ่งนักเรียนทั้งสองภาคสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ แต่ทั้งนี้ระบบนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกัน โดยมีข้อดีคือ
นักเรียนทั้งสองภาคสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ ใช้เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม
ให้นักเรียนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือตั้งค่าถามในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการน่าเสนอผลงาน
ของตัวนักเรียนเอง เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามารับชมและร่วมแสดงความคิดเห็น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจาก
เพื่อนสู่เพื่อนได้ แต่ทั้งนี้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คก็มีข้อเสียตามมาคือ ในบางแอปพิเคชั่นอาจมีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวมากเกินไป หากนักเรียนผู้ใช้ไม่ระมัดระวังในลงข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีน่ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิด

สิทธิ์ส่วนบุคคล และระบบนี้เป็นสังคมที่กว้าง หากนักเรียนผู้ใช้ขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านระบบ รวม
ไปถึงเป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ หรือท่าให้นักเรียนหมกหมุ่นอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์คมากเกินไป ท่าให้เสีย
การเรียนผลการเรียนตกต่่าลงได้ ทั้งนี้การน่าระบบโซเซี่ยลเน็ตเวิร์คมาใช้จะต้องอยู่ในความดูแลของครูปกครอง
และน่าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ขัดกับกฎของโรงเรียน รวมทั้งต้องเคารพต่อตนเอง สถาบัน ครูอาจารย์
และเพื่อน
7.) นักเรียนบังคับบัญชาระบบนักเรียนบังคับบัญชา เป็นระบบที่จะมีส่วน
เข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนทั้งสองภาค และสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา โดยระบบนี้จะมีนักเรียนบังคับบัญชาทั้งสองภาค โดยนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นักเรียนบังคับบัญชา จะมาจากการคัดเลือก
ของผู้บังคับบัญชา นักเรียนบังคับบัญชา และเพื่อนในรุ่น โดยดูจากนักเรียนที่
มี
บุคลิกดี มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีภาวะ
ผู้น่า และผ่านการฝึกร่วมกันโดยครูปกครอง ทั้งนี้นักเรียนบังคับบัญชาจะมี
หน้าที่เปรียบเสมือนนักเรียนปกครองและพี่เลี้ยงของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันทั้งสองภาค โดยนักเรียนบังคับบัญชาจะมีบทบาทหน้าที่ควบคุม ก่ากับดูแลเพื่อน และ
รุ่นน้อง เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บังคับบัญชาและนักเรียน
8.) การฝึกงาน ของนักเรียนช่างฝีมือทหารในชั้นปีที่ 3 มีระยะเวลาในการฝึกงานถึง 20 สัปดาห์ ซึ่ง
นโยบายเดิมของโรงเรีย นได้ก่าหนดไว้ว่า นักเรียนภาคปกติจะฝึ กงานกับหน่ว ยงานราชการของกองทัพ และ
นักเรีย นภาคสมทบจะฝึกงานกับภาคเอกชนหรือรัฐ วิสาหกิจ จึงมีข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ในการไม่ก่าหนด
หน่วยงานในการฝึกงานให้กับนักเรียนทั้งสองภาค ซึ่งจะสามารถท่าให้
นักเรียนทั้งสองภาคฝึกงานในหน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันได้ ทั้งนี้
จะท่าให้นักเรียนทั้งสองภาคเกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
และยังเป็ นโอกาสให้ กับนักเรียนภาคปกติได้มีโ อกาสในการเรียนรู้
ระบบงาน และโครงสร้างในการบริหารงานขององค์กรภาคเอกชนอีก
ด้ ว ย รวมไปถึ ง แนวทางในการศึ ก ษาดู ง านในสถานที่ ส่ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ทางทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะให้นักเรียนทั้ง
สองภาคได้มีโอกาสไปพร้อมกัน
ข้อเสนอแนะ
จากบทความนี้ ผู้ เขียนขอเสนอแนะข้อคิดเห็ นบางประการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริห ารงานของ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดังต่อไปนี้
1.) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โรงเรี ย นช่า งฝี มือ ทหารมี ค วามจ่ าเป็ น ที่จ ะต้ องพั ฒ นาจั ด ท่า ระบบการเรี ย นการสอนในรู ป แบบใหม่
โดยจะต้องวางแผนก่าหนดรูปแบบในการเรียนให้ค่านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทั้งสองภาค โดยให้นักเรียน
ทั้งสองภาคได้มีโอกาสในการเข้าเรียนร่วมกัน หรือมีการพบปะแลกเปลี่ยนสมาชิกในห้องเรียน

ในกิจกรรมชมรมของนักเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหารจะต้องออกแบบมุ่งเน้นให้นักเรียน
ทั้งสองภาคสามารถท่างานร่วมกัน โดยการใช้การคิดและการวางแผนในการท่างานร่วมกัน
การฝึ กวิชาทหาร ในหัวข้อการฝึ กแถวชิด บุคคลท่ามือเปล่ า และบุคคลท่าอาวุธ สามารถฝึกนักเรียน
ทั้งสองภาคในลักษณะฝึกรวม ไม่แบ่งแยกนักเรียนทั้งสองภาค
2.) ข้อเสนอแนะหน่วยงานปฏิบัติ
กระบวนการขั ด เกลาภายในโรงเรี ย นช่ า งฝี มื อ ทหาร โดยครู
ปกครอง และอาจารย์ประจ่าวิชาที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของ
ความสามัคคี ให้กับนักเรียน โดยปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
ความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มาเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร และครูอาจารย์
จะต้องส่งเสริมและหากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี
3.) ข้อเสนอแนะในการสร้างสภาพแวดล้อม
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ควรจัดสถานที่พั กผ่อนของนักเรียน เช่น
สวนหย่อมม้านั่ง โต๊ะม้าหิน เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนทั้งสองภาคสามารถใช้พื้นที่นี้ในการพักผ่อน ท่ากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
น่าเทคโนโลยีจากโซเชียลเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนทั้งสองภาค
บรรณานุกรม
ช่างฝีมือทหาร. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจาปีการศึกษา 2551-2553.
กรุงเทพฯ : กองสนับสนุน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร.
ทองทิพภา วิริยะพันธ์. มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์สหธรรมิก, 2556
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
มาโนช สุขฤกษ์. หลักมนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชโรงเรียน, 2558
ศึกษาธิการ, กระทรวง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว ,2545
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ข้อมูลทะเบียนประวิติ. กรุงเทพฯ : แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร.
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2560
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. คู่มือธรรมนูญโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจาปีการศึกษา 2551-2553.
กรุงเทพฯ : กองสนับสนุน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2551.
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559. กรุงเทพฯ : กองสนับสนุน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2559.

