
~ ๑ ~

หลักสูตรนักยุทธศาสตร(Strategist Course)
๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ เนื่องจากสถานการณโลกและภูมิภาคในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานการเมืองเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของมนุษยท่ัวทุกภูมิภาคของโลก
อยางรวดเร็ว อีกท้ังเหตุการณการกอการรายในสหรัฐอเมริกาเม่ือ ๑๑ ก.ย.๔๔ ไดสงผลกระทบทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของโลก ตลอดจนการจัดระเบียบโลกใหมท่ีเขมขนจริงจัง
ของสหรัฐฯ ตอประเทศ และภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก

๑.๒ ผลกระทบดังกลาว ทําใหกองทัพไทยมีความจําเปนท่ีตองมีบุคลากรเฉพาะดานท่ีสามารถวิเคราะห
สถานการณความม่ันคงไดอยางลึกซึ้ง ท้ังสามารถประเมินสภาพปญหาและผลตางๆ  ท่ีจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพ และ
ความม่ันคงของชาติไดอยางรวดเร็ว และแมนยําเพียงพอรวมท้ังสามารถใหขอเสนอแนะมาตรการจําเปน เรงดวน เพ่ือ
ยับยั้งตอบโตตลอดจนการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือพิทักษผลประโยชนของชาติได ปจจุบันกองทัพยังขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถดังกลาวอยูมาก ดวยเหตุผลดังกลาว จึงควรเปดหลักสูตรใหการศึกษาอบรม
แกบุคลากรของกองทัพเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความรูความสามารถในดานนี้โดยตรง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทัพในการปองกันประเทศใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ
เพ่ือตอบสนองตอภัยคุกคามรูปแบบใหม และดั่งเดิมท่ีผสมผสานกัน ทําใหแนวทางการจัดการความม่ันคงอยูใน
แบบองครวม (Comprehensive Security)

๑.๓ เนื่องจากความม่ันคงของชาติในปจจุบัน มีขอบเขตจากความรับผิดชอบที่กวางขวางยิ่งขึ้นและตอง
ใชความรวมมือระหวางหนวยงานความม่ันคงทุกภาคสวนอยางใกลชิด เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ใหดําเนินไปในทิศทางที่ตอบสนองตอสถานการณโลกหลังสงครามเย็น การเผชิญหนากัน
ดวยกําลังทหารกลับลดบทบาทลง แตปญหาความม่ันคงดานอ่ืนๆ มีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การผลิต
นักยุทธศาสตร จึงควรเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือน ไดมีสวนรวม ในการศึกษาและใหขอคิดเห็นเพ่ือใหเกิด
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน
๒. วัตถุประสงค เพ่ือผลิตนักยุทธศาสตร (Strategist) ท่ีสามารถประเมินสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรทหาร
และยุทธศาสตรชาติคาดการณถึงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ มีความรูหลักการและสามารถจัดทํายุทธศาสตร
ดานการทหาร และดานความม่ันคงได รวมท้ังสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม
๓. วิสัยทัศน เตรียมการและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหแนวโนมของสถานการณ
ทางยุทธศาสตรท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศ รวมท้ังสถานการณภายในประเทศสามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณลวงหนาในระยะยาว และมีการเตรียม ความพรอม
เพ่ือรองรับสถานการณทําใหสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี
๔. ปรัชญาของหลักสูตร มุงผลิตนักยุทธศาสตรท่ีสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร (Strategic thinking) และมี
ทักษะในการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดลวงหนา อยางถูกตองแมนยําตลอดจนสามารถใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
หนทางแกปญหาตางๆ ทางทหารท่ีมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะหในปญหาหรือสถานการณตางๆ ไดในหลายมิติ
สามารถแปลง (Interpret) ขอมูลขาวสารหรือเหตุการณตางๆ เพ่ือชี้(Identify) กําลังตางๆ (Forces) และแนวโนม
(Trends) ของปจจัย (Factors) ตางๆ นําไปสูการคาดการณ (Forecasting) ของผลท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุน การ
กําหนดนโยบายทางทหารระดับสูงและการวางแผนยุทธศาสตรทหารได

/๕. ปณิธาน…
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๕. ปณิธาน ผลิตนักยุทธศาสตรใหสามารถรูอดีตเขาใจปจจุบัน รูทันการณขางหนามองปญหาไดทุกมิติอยาง
แจมชัด
๖. สิทธิของผูเรียน

๖.๑ ประกาศนียบัตร
๖.๒ โลเกียรติยศบริหารดีเดน เฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวน ๑ รางวัล
๖.๓ โลเกียรติยศวิชาการดีเดน เฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑ รางวัล
๖.๔ โลเกียรติยศ เอกสารวิชาการดีเดน เฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑ รางวัล

๗. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา : คุณสมบตัิของผูเขารับการศึกษาหลักสูตรนี้
๗.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๗.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือเทียบเทา
๗.๑.๒ เปนผูไดรับความยินยอมใหเขารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหนาสวนราชการ

ตนสังกัด
๗.๑.๓ มีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอยางดี
๗.๑.๔ มีความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
๗.๑.๕ เปนผูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและสามารถเขารับการศึกษาไดตลอดหลักสูตร
๗.๑.๖ สุภาพสตรีตองไมอยูในระหวางการตั้งครรภ
๗.๑.๗ คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติใหเขารับการศึกษา
๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๗.๒.๑ ขาราชการทหาร และตํารวจ
๗.๒.๑.๑ อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๕๔ ป
๗.๒.๑.๒ มีชั้นยศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตํารวจโทข้ึนไป
๗.๒.๑.๓ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพ หรือเทียบเทา หรือวิทยาลัย

การเหลาทัพ หรือหลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร หรือหลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง หรือปฏิบัติหนาท่ีฝาย
อํานวยการ หรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรและความม่ันคง หรือปฏิบัติหนาท่ี/หนวยงานท่ีใชยุทธศาสตรหรือ
มีแผนงานท่ีจะนํายุทธศาสตรไปใช

๗.๒.๑.๔ ไดรับความไววางใจเขาถึงเอกสารชั้นความลับ “ลับมาก”
๗.๒.๒ ขาราชการพลเรือน

๗.๒.๒.๑ อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๕๔ ป
๗.๒.๒.๒ เงินเดือนเทียบเทาระดับ ๗ (เดิม) ข้ึนไป
๗.๒.๒.๓ เปนผูปฏิบัติหนาท่ี/หนวยงานท่ีใชยุทธศาสตร หรือมีแผนงานท่ีจะนํายุทธศาสตรไป

ใชเก่ียวกับนโยบายและแผนในหนวยงาน
๗.๒.๓ ขาราชการตุลาการ

๗.๒.๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๕๔ ป
๗.๒.๓.๒ รับเงินเดือนตัง้แตชั้น ๒ ข้ึนไป

/๗.๒.๓.๓ เปนผู...
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๗.๒.๓.๓ เปนผูปฏิบัติหนาท่ี/หนวยงานท่ีใชยุทธศาสตร หรือมีแผนงานท่ีจะนํายุทธศาสตร
ไปใชเก่ียวกับนโยบายและแผนในหนวยงาน

๗.๒.๔ขาราชการอัยการ
๗.๒.๔.๑ อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๕๔ ป
๗.๒.๔.๒ รับเงินเดือนตั้งแตชั้น ๓ ข้ึนไป
๗.๒.๔.๓ เปนผูปฏิบัติหนาท่ี/หนวยงานท่ีใชยุทธศาสตร หรือมีแผนงานท่ีจะนํายุทธศาสตรไปใช

เก่ียวกับนโยบายและแผนในหนวยงาน
๗.๒.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคกรของรัฐ หรือพนักงานองคการมหาชน มีคุณสมบัติเทียบเทา

ขาราชการพลเรือน
๘. ระยะเวลาในการศึกษา

๘.๑ ใชเวลาในการศึกษา ๕๕ วนั ๓๘๕ ชัว่โมง เรยีนสปัดาหละ ๓ วัน ทุกวันราชการ
๘.๒ ระยะเวลาการศึกษาระหวาง ธนัวาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔

๙. วิธีดําเนินการศึกษา
๙.๑ การบรรยาย : จัดใหมีการบรรยายในวิชาพ้ืนฐานทางยุทธศาสตรเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูทางดานยุทธศาสตร

ท่ีจําเปนเพ่ือใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันโดยจัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ (Keynote
speaker) เพ่ือเสริมแนวความคิดทางยุทธศาสตรและวิสัยทัศนจากผูมีประสบการณในเรื่องนั้นๆ

๙.๒ การถกแถลง : การถกแถลงในหลักสูตรนักยุทธศาสตรมีอยู ๒ ลักษณะ คือ
๙.๒.๑ การถกแถลงเพื่อเพิ่มพูนความรู การถกแถลงลักษณะนี้ใชสําหรับวิชาท่ีจําเปนตองเสริมสราง

ความเขาใจของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมความรูท่ีไดรับจากการอานและการฟงบรรยาย
๙.๒.๒ การถกแถลงเพื่อแกปญหา การถกแถลงลักษณะนี้ ศูนยศึกษายุทธศาสตรจะกําหนดเปนบงการ

โดยมุงหมายใหนักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับวิชาที่ไดศึกษาในศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรและปญหาของกองทัพท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราว

๙.๓ การฝกเชิงปฏิบัติ : จัดใหนักศึกษาไดฝกคิดทางยุทธศาสตรในหลายกรณี จากบงการตางๆและ
การถกแถลงแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจของสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต และสถานการณสมมุติท่ีอาจเกิดข้ึน
ในปจจุบันและอนาคตเพ่ือสรางความคุนเคยใหเกิดทักษะในการคิดอยางนักยุทธศาสตร

๙.๔ การเรียนรูตัวอยางการวิเคราะหทางยุทธศาสตรเชิงเปรียบเทียบ : จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการทหาร และการศึกษาเปรียบเทียบโดยผูเขารับการศึกษา เก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรทหาร
ของชาติตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตลอดจนกรณีศึกษา (Case Study)
ดานประวัติศาสตรสงครามและการแกปญหาของชาติในยามวิกฤติเพ่ือสรางเสริมประสบการณในแนวคิดทาง
ยุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบหลากหลายแงมุม

๙.๕ การสอนและแนะนําเพิ่มเติม : ระหวางการฝกเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะหปญหาตางๆทาง
ยุทธศาสตรนักศึกษาจะไดรับการสอนและแนะนําไปพรอมๆกับการปฏิบัตินักศึกษาสามารถซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในระหวางการดําเนินการฝกเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาและผูควบคุมการฝกซึ่ง
จะนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรมากท่ีสุด

/๙.๖ งานมอบ...
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๙.๖ งานมอบและการศึกษาคนควาดวยตัวเอง : จัดใหนักศึกษาจัดทําเอกสารวชิาการโดยจัดทํายุทธศาสตร
องคกรหรือหนวยงานท่ีสนใจ และจัดทํายุทธศาสตรของรุน

๙.๗ การนําเสนอผลการฝกเชิงปฏิบัติ : จัดใหมีการอภิปรายเปนคณะเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการนําเสนอแง
คิดทางยุทธศาสตรตอสาธารณะ และเปนโอกาสเรียนรูเพ่ิมเติมจากประสบการณของผูอ่ืน

๙.๘ การศึกษาดูงาน : จัดใหมีการเดินทางเพ่ือไปศึกษาดูงานสถานท่ีสําคัญและพ้ืนท่ีซึ่งมีลักษณะทางภูมิ
ยุทธศาสตรตางๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจนอกเหนือจากท่ีไดรับในหองเรียน

๙.๘.๑การดูงานในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ความมุงหมายเพ่ือขยายขอบเขตความรูและ
ความเขาใจของนักศึกษาในสถานท่ีและองคกรท่ีสําคัญตอความม่ันคงของชาติ

๙.๘.๒ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ความมุงหมายเพ่ือเสริมการศึกษาในหองบรรยาย และหองถก
แถลง ใหสมบูรณยิ่งข้ึนโดยใหนักศึกษา

- มีโอกาสไดสัมผัสกับสภาวการณตามภูมิภาคตางๆดวยตนเอง
- มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับขาราชการและประชาชนท้ังในสวนภูมิภาคและสวน

ทองถ่ิน
- รวบรวมขอมูลทางดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และปญหาหรือ

สถานการณท่ีนาสนใจซึ่งเกิดข้ึนในภมิูภาคตางๆจากการฟงบรรยายสรุปและชมกิจการ
- ศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติและ

ยุทธศาสตรทหารของไทย
๙.๘.๓ การศึกษาดูงานตางประเทศ ความมุงหมายเพ่ือสรางเสริมใหนักศึกษามีประสบการณ และ

ไดรับโอกาสในการศึกษารวบรวมขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร และปญหาหรือ
สถานการณท่ีสําคัญของประเทศท่ีไปศึกษาดูงาน

๑๐. การประเมินผลการศึกษา
ศูนยศึกษายุทธศาสตร จัดใหมีการประเมินเพ่ือวัดผลการศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให

เหมาะสมยิ่งข้ึน การประเมินกระทําใน ๔ ลักษณะ คือ
๑๐.๑ การประเมินนักศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร จะประเมินนักศึกษาเปนรายบุคคลโดยมีคณะกรรมการ

การศึกษาของศูนยศึกษายุทธศาสตรและอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมถกแถลงของหลักสูตรเปนผูประเมิน
๑๐.๑.๑ การประเมินผล หมายความวา การนําขอมูลจากการวัดผลไปคํานวณคาเทียบกับเกณฑเพ่ือ

ตัดสินลงความเห็นในตัวผูเขารับการศึกษา
๑๐.๑.๒ การทดสอบ หมายความวา กระบวนการในการวัดผลการศึกษากระทําโดยใชแบบการ

ทดสอบการสัมมนาหรือการปฏิบัติ
๑๐.๑.๓ การถกแถลง หมายความวา กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในประเด็นตางๆ

ท่ีหลากหลายเพ่ือหาขอสรุปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑๐.๑.๔ การปฏิบัติ หมายความวา การฝกปฏิบัติหรือการเสนอผลงานตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร
/๑๐.๑.๕ การวัด...
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๑๐.๑.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหดําเนินการได๒วิธีโดยใหวัดและประเมินผลการศึกษา
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือท้ังสองวิธีคือ

๑๐.๑.๕.๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาแตละครั้งผูเขารับการศึกษาจะตองเขารับการ
ทดสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว หากผูใดไมเขารับการทดสอบใหถือวาผูนั้นหมดสิทธิในการทดสอบในครั้งนั้น เวน
แตกรณีเจ็บปวยซึ่งคณะกรรมการแพทยไมนอยกวา ๓ คน ตรวจและลงความเห็นวาไมสามารถเขารับการทดสอบ
ในครั้งนั้นได หรือไมเขารับการทดสอบในครั้งนั้นอันเนื่องมาจากความจําเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการศึกษา หรือ
ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ พิจารณาเห็นสมควรใหเขารับการทดสอบภายหลังได

๑๐.๑.๕.๒ ผูเขารับการศึกษามีเวลาศึกษาไมถึงรอยละ ๘๐ ของปการศึกษาหรือเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร จะไมสําเร็จการศึกษาเวนแตคณะกรรมการศึกษาฯ ผูอํานวยการหลักสูตรฯ หรือผูอํานวยการศูนย
ศึกษายุทธศาสตรฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป

๑๐.๑.๖ การวัดผลและประเมินผลผูเขารับการศึกษาใหกระทําเปน ๒ ประการคือ
- การวัดผลและประเมินผลความรูความสามารถ
- การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล

๑๐.๑.๗ การวัดผลและประเมินผลความรูความสามารถใหวัดผลและประเมินผลดวยวิธีดังนี้
- การถกแถลง
- การปฏิบัติ
- การทดสอบ
- การสัมภาษณ

๑๐.๑.๘ การประเมินผลการศึกษาใชเกณฑดังนี้
- ดีมาก (คะแนน ๙๐ - ๑๐๐)
- ดี (คะแนน ๘๐ - ๘๙)
- เปนท่ีพอใจ (คะแนน ๗๐ - ๗๙)
- ไมเปนท่ีพอใจ (คะแนน ๖๐ - ๖๙)
- ไมสมบูรณ (คะแนนต่ํากวา ๖๐)

๑๐.๑.๙ การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลใหประเมินดวยการเฝาสังเกตในเรื่องตอไปนี้
- การใชกรอบทางความคิดอางอิง
- การสนธิและการสังเคราะห
- การติดตอสื่อสาร
- การเจรจาและสรางฉันทามติ
- วิสัยทัศน
- การสังคม
- ความเปนผูนํา
- ไหวพริบและความคิดริเริ่ม
- การปฏิบัติงาน
- ดุลยพินิจ

/”ศูนยศึกษา...
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“ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯจะทําการประเมินตลอดระยะเวลาการศึกษาและดําเนินการเปนความลับ”
๑๐.๑.๑๐ ผูดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการศึกษา ไดแก

- ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตรหรือผูแทน
- ผูอํานวยการหลักสูตรนักยุทธศาสตร หรือเลขานุการหลักสูตร

๑๐.๑.๑๑ ถึงแมวาผูเขารับการศึกษา จะมีเวลาในการศึกษารอยละ ๘๐ แตถามีคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะสวนบุคคลไมผานเกณฑหรือเม่ือเขารับการทดสอบและผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา
แตมีคะแนนการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลไมผานเกณฑ กอนรับหนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ก็
ไมมีสิทธิไดรับหนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรและถือวาไมสําเร็จการศึกษา

๑๐.๒ การประเมินหลักสูตร ศูนยศึกษายุทธศาสตรจะจัดทําเปนแบบการประเมิน เพื่อใหนักศึกษาแต
ละคนไดแสดงความคิดเห็นในการประเมินหลักสูตรในชวงทายหลักสูตร เพ่ือท่ีจะไดทราบขอบกพรองตางๆ และ
นําไปปรับปรุงแกไขตอไป

๑๐.๓ การประเมินอาจารยท่ีมาบรรยาย ศูนยศึกษายุทธศาสตร จะแจกใบประเมินอาจารยกอนการบรรยาย
ทุกครั้งและใหนักศึกษาทุกคนสงผลการประเมินโดยตรงตอนายทหารกํากับหลักสูตรหรือผูชวยนายทหารกํากับ
หลักสูตรเม่ือเปลี่ยนวิชาการบรรยาย

๑๐.๔ การประเมินเพื่อติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตรจะสงแบบสอบถามหรือ
สัมภาษณผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยศึกษายุทธศาสตรไปแลวเพ่ือขอทราบคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษาวาตรงตามความตองการของหนวยงานตนสังกัดเพียงใดและเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตอไป
๑๑. เกณฑการสําเร็จการศึกษา

การสําเร็จการศึกษามีหลักเกณฑดังนี้
๑๑.๑ มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
๑๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอยและมีวินัย
๑๑.๓ มีความสนใจในการศึกษาและใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีกําหนดตามหลักสูตร
๑๑.๔ สงผลงานตามเวลาท่ีกําหนดและผานการตรวจสอบจากอาจารยผูรับผิดชอบ
๑๑.๕ เขาสูกระบวนการทดสอบตามท่ีทางหลักสูตรกําหนด

๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หลังจากจบการศึกษาแลวนักศึกษา
๑๒.๑ สามารถประเมินสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรดานความม่ันคงของชาติ และมิติตางๆ ได
๑๒.๒ สามารถวิเคราะหแนวโนมของสถานการณตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติได
๑๒.๓ สามารถเสนอแนวความคิดเชิงยุทธศาสตรตอการแกปญหาดานความม่ันคงของประเทศ และวางแผน

ยุทธศาสตรในระดับหนวยงาน หรือองคกรไดอยางเหมาะสม
๑๒.๔ สามารถพัฒนาไปสูการเปนนักยุทธศาสตรท่ีมีความเชี่ยวชาญหากปฏิบัติงานในสายงานท่ี

เก่ียวของ
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๙๐๐.- 
๒๐๐.- 
๘๐๐.- 

๒,๙๐๐.- 
 

๑,๓๕๐.- 
๕,๗๐๐.- 

 
๑๕,๕๐๐.- 
๑๔,๗๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑๕,๕๐๐.- 

๓,๐๔๐.- 
๑,๕๐๐.- 

๔ วัน 
 
 

๓ วัน ๒ คืน 
 
 
 
 
 

๕ วัน ๔ คืน 
 
 

๕ วัน๔ วัน 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๖๙๐.-  
 

หมายเหตุงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามประมาณการฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้  
สอดคล้องกับวัน เวลา และเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ อาทิ เช่น ค่าอาหารและ  
เครื่องดื่ม ระหว่างศึกษาดูงานนอกสถานที่ และบริการอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเบิกในงบประมาณได้  
 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ 

ระดับ รายการ ระยะเวลา อัตรา/บาท จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ระดับ๘ 
พ.อ.  
ลงมา 

๑. เดินทางดูงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน 
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒. เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภายในพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ตัวอย่าง 
    ๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน 
๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒.๓ ค่าอาหารเย็น 
    ๒.๔ ค่าเช่าที่พัก 
๓. เดินทางดูงานในประทศ 
๓.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๓.๒ ค่าเช่าที่พัก 
๔. เดินทางดูงานต่างประทศ 
๔.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๔.๒ ค่าเช่าที่พัก 
๔.๓ ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 
๔.๔ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินต่างประเทศ 
๕. ค่าอาหารกลางวันเรียน ณ ที่ตั้ง ศศย.สปท. 
๖.  ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

 
๔ มื้อ 
๘ มื้อ 

 
 

๓ มื้อ 
๔ มื้อ 
๒ มื้อ 
๒ คืน 

 
๕ วัน 
๔ คืน 

 
๕ วัน 
๔ คืน 

 
 

๓๘ มื้อ 

 
๓๐๐.- 
๕๐.- 

 
 

๓๐๐.- 
๕๐.- 

๔๐๐.- 
๙๐๐.- 

 
๒๔๐.- 
๙๐๐.- 

 
๒,๑๐๐.- 
๓,๖๗๕.- 

 
 

๘๐.- 

 
๑,๒๐๐.- 

๔๐๐.- 
 
 

๙๐๐.- 
๒๐๐.- 
๘๐๐.- 

๑,๘๐๐.- 
 

๑,๒๐๐.- 
๓,๖๐๐.- 

 
๑๐,๕๐๐.- 
๑๔,๗๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑๕,๕๐๐.- 

๓,๐๔๐.- 
๑,๕๐๐.- 

๔ วัน 
 
 

๓ วัน ๒ คืน 
 
 
 
 
 

๕ วัน ๔ คืน 
 
 

๕ วัน๔ คืน 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๓๔๐.-  
 

หมายเหตุงบประมาณค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ตามประมาณการฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้  
สอดคล้องกับวัน เวลา และเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ อาทิ เช่น ค่าอาหารและ  
เครื่องดื่ม ระหว่างศึกษาดูงานนอกสถานที่ และบริการอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเบิกในงบประมาณได้  
 

 



 

แบบฟอร์มประวัติโดยสังเขป 
นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์  
กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจนทุกข้อ 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ยศ/ชื่อ/นามสกุล.........................................................................................ชื่อเล่น................................................ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่.................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง[กรุณาเขียนค าเต็ม และเขียนค าย่อในวงเล็บ (ถ้ามี)]............................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
(..............................................................................................................................................................................) 
ชั้นเงินเดือนระดับ............................................................รับเงินเดือน..............................................................บาท 
งานอดิเรก................................................................................................................................................................ 
 

สถานที่ท างาน (เขียนค าเต็มและระบุสังกัดโดยละเอียด) 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................................................ 
กอง.......................................................................................................................................................................... 
แผนก....................................................................................................................................................................... 
เลขที.่..........................ถนน................................................แขวง/ต าบล.................................................................. 
เขต/อ าเภอ....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท.์.............................................................................โทรสาร........................................................................ 
 

สถานที่พักอาศัย (เขียนค าเต็มและระบุสังกัดโดยละเอียด) 

หมู่บ้าน.....................................................................เลขที่...................................ถนน............................................. 
แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ.................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศัพท.์.................................................โทรสาร........................................... 
โทรศัพท์มือถือ.................................................................E-mail............................................................................. 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................................สถานที่เกิด................................................................... 
เชื้อชาติ...................................สัญชาติ........................................ศาสนา.................................................................. 
เพศ.................... น้ าหนัก...................กก. ส่วนสูง....................ซม. ต าหนิ...............................................................  

โรคประจ าตัว (ถ้ามี)................................................................................................................................................ 
ชื่อบิดา..........................................................................ชื่อมารดา............................................................................ 
สถานภาพสมรส....................................................................................................................................................... 
ชื่อคู่สมรส................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 
๑ นิ้ว 

จ านวน ๒ รูป 
 



- ๒ - 
 
๒. ข้อมูลการศึกษา  (ระบุคุณวุฒิ สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

     ๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๒.๒ ระดับอุดมศึกษา...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๒.๓ การศึกษาหรือการอบรมทางทหาร.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๒.๔ การศึกษาหรือการฝึกอบรมอ่ืนๆ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๒.๕ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ.......................................................... 
     ๒.๖ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์....................................................................................................... 
 

๓. ข้อมูลการท างาน 
     ๓.๑ ต าแหน่งทางราชการที่ส าคัญ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๓.๒ งาน/หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๓.๓ ราชการพิเศษ หรือการเข้าร่วมในกิจการพิเศษ หรือกิจกรรมทางสังคม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๔. การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

๕. มูลเหตุจูงใจในการสมัครเข้ารับการศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
    

ลงชื่อ................................................................................. 
(................................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................................................. 
.............../................/................ 

 

๗. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................................................. 
        (................................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................................................. 
.............../................/................ 

 
หมายเหตุ :-   เอกสารประกอบการสมัคร 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกชน) 
๓. รูปถ่ายส าหรับติดบัตร และติดใบสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๔. ใบปริญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุด 

 
 

 
 
กองการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรแ์ละความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กศย.ศศย.สปท.) 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕โทรสาร : : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕   email : research.ssc@gmail.com 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ :http://www.sscthailand.org 


