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โดย : กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง 
เตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

“ห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์และภาษา 
ศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารช่าง”
ตามที่ กองทัพบก ได้ก�าหนดให้ปี ๒๕๕๕ เป็น “ปีแห่งการพัฒนาบุคลากร
ของกองทัพบก” โดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้
กรุณามอบนโยบาย “ให้ทหารทุกนายเป็นทหารมืออาชีพ พร้อมที่จะก้าวไปสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา พร้อมทั้งมี
ความจงรักภักดี เป็นทหารของพระมหากษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน 
มีความรอบรู้ในทุกด้าน มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% ติดตามความก้าวหน้าต่างๆ 
ในโลกภายนอก เพื่อให้ก้าวทันโลก และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ 
พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ติดตั้งโปรแกรม e-Learning เพื่อ
เป็นที่ศึกษาหาความรู้”

กรมการทหารช่าง โดย พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการ
ทหารช่าง ได้ยึดถือพร้อมทัง้น�านโยบายและค�าสัง่การของผู้บัญชาการ
ทหารบก เรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�าลังพล ให้พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ภาษา ศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารช่าง” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึก
อบรมและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของก�าลังพล รวมทั้งผู้ที่เข้ารับการ
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้ด้านต่างๆ ของเหล่า
ทหารช่าง ในระบบ e-Learning ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ 
ยังใช้ในการสนับสนุนครอบครัวของกรมการทหารช่าง และการเรียนการ
สอนของนักเรียนโรงเรียนโยธินวิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) ให้มีห้องเรียน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ซึ่งเม่ือวนัศกุร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสเดนิทางมาเป็นประธานในพธิวีนัสถาปนา 

เหล่าทหารช่าง ครบรอบ ๑๓๗ ปี ได้กรุณาให้เกียรติเปิด “ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และภาษา ศูนย์การเรียนรู้ของกรมการทหารช่าง” บริเวณ 
อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ภายในค่ายภาณุรังษี

ในการพิจารณาใช้สถานทีข่องศูนย์การเรียนรู้ ได้พิจารณาใช้
ประโยชนจ์ากอาคารที่มีอยู ่โดยเลอืกห้องเรยีนทีม่ีขนาดเหมาะสมต่อการ
เรียนการสอนส�าหรับผู้เรียน ๖๐ คน สามารถปรับขนาดพื้นทีต่ามความ
ต้องการใช้งานได้และจดัให้มีจอ LCD ขนาด ๔๐ น้ิว, เครื่องเสียงพร้อมชดุ 
ล�าโพง ไมโครโฟน หูฟัง รวมทั้งสะดวกต่อการใช้บริการของก�าลังพลและ
ครอบครัว ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยศูนย์การเรียนรู้แบ่งห้องเรียน
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

ห้องเรียนสามารถจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับการศึกษาได้ ๒๐ 
ชุด ใช้งานได้ ๒ คน/ชุด 

ห้องบริการ Internet สามารถจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับการ
ศึกษาค้นคว้าได้ ๒๐ ชุด และส่วนควบคุมระบบ โดยใช้สัญญาณ Inter-
net WI-FI ความเร็วประมาณ ๑๐ Mb ติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเข้า
ถึง Website ทีไ่ม่เหมาะสมส�าหรับเยาวชน เพื่อคลายความกังวลของ 
ผู้ปกครองด้วย

สือ่ทีใ่ช้ในการเรียนการสอน ใช้ต�าราประกอบแผ่น CD เพื่อการ
ฟัง (Listening) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนของกองทัพบก สถานศึกษา 
และจากสถาบันต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษใช้ ALC ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก เป็นหลัก และ Dynamic English ที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย เหมาะส�าหรับการเพิ่มทักษะส�าหรับ
ก�าลังพลและครอบครัว หรือ Rosetta Stone ซึ่งเป็นโปรแกรมสอน
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โดย : กรมพลาธิการทหารบก

ครบเครื่อง
     เรื่องพลาฯ...

ลักษณะทั่วไป 
เป็นรองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�าชนิดผูกเชือก ขอบทรงบน

ภายในเสริมด้วยฟองน�้า

วัสดุที่ใช้
หนังทรงรองเท้า ท�าด้วยหนังสังเคราะห์ชนิดพิเศษสีด�า 

เคลือบผิวมันเงาหนังทรงส่วนส้นรองเท้าด้านใน ซับด้วยหนังแท้

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า
สีด�า และขอบทรงบนรองเท้าภายในเสริมด้วยฟองน�้า เชือกผูกรองเท้า
เป็นเชือกใยสังเคราะห์ ชนิดกลมสีด�า

วิธีการใช้งาน
ใช้สวมเท้าประกอบเครื่องแต่งกายชดุปกต ิหรอืเครื่องแบบอ่ืนๆ

การปรนนิบัติบ�ารุง
๑. เมื่อใช้แล้วควรวางผึ่งลมไว้ให้กลิ่นเหงื่อแห้ง ไม่เก็บในขณะ

ชื้นเพราะจะท�าให้มีกลิ่นอับ
๒. ท�าความสะอาดรองเท้าจากฝุ่นและสิ่งสกปรกโดยใช้ผ้าชุบ

น�้าหมาดๆ เช็ดบริเวณหนังรองเท้าด้านนอก
๓. ทาครีมทีใ่ช้รักษารองเท้าหนังแก้วโดยเฉพาะ และใช้ผ้า

สะอาดเช็ดครีมออก
๔. พ่นสเปรย์เพื่อป้องกันหนังแห้งและการก่อตัวของรอยแตก

การเก็บรักษา
เก็บในชั้นวางรองเท้าที่มีช่องระบายอากาศ

ภาษาอังกฤษทีไ่ด้รับการยอมรับมากทีสุ่ดในปัจจุบัน สามารถให้ผู้เรียน 
มีการโต้ตอบกับโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในแบบ e–Learning ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารช่าง กรมการ 
ทหารช่าง

แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน จะด�าเนินการสอบแบ่ง
ระดับก�าลังพลออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจัดระดับในการเข้ารับการศึกษา โดย
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ Beginner (ความเร่งด่วนแรก), ระดับ 
Intermediate (การพัฒนาศักยภาพ) และระดับ Advanced (การเป็น
ครูประจ�าหน่วย) 

บุคลากรที่ใช้ในการสอน จะท�าการสอนโดยครูของโรงเรียนทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง, ผู้ทีส่�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จากต่าง
ประเทศ, ผูส้�าเรจ็หลกัสตูรภาษาองักฤษจากกรมยุทธศกึษาทหารบก และ 
ผู้ที่ส�าเร็จปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ 

จากการด�าเนินการในห้วงทีผ่่านมา ศูนย์การเรียนรู้ กรมการ
ทหารช่าง มีก�าลังพล, ผู้ทีเ่ข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน
ทหารช่าง รวมถึงครอบครัว และนักเรียนโรงเรียนโยธินวิทยา (กองทัพบก 
อุปถัมภ์) แวะเวียนเข้ามาใช้บริการจ�านวนมาก ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ใช้
บริการเป็นอย่างดียิ่ง

กรมการทหารช่าง จะได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของกรมการทหาร
ช่างให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อกองทัพบก แต่ยังระลึกเสมอว่า เครื่องมือ
หรือยุทโธปกรณ์นั้นถือว่ามีความส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญมากกว่าคือ สมอง
ของก�าลงัพล และจะปลกูฝังให้ก�าลงัพลทุกนายมศีกัดิ์ศร ีอ่อนน้อมถ่อมตน 
ให้เป็นทีร่ักของบุคคลภายนอก และให้พร้อมในการน�าพากองทัพ 
และประเทศชาติก้าวไป ยืนแถวหน้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ต่อไป...H




