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ชื่อ    วิชัย นามสกุล          ชูเชิด 

ต าแหน่ง รองผูบ้ัญชาการสถาบันการป้องกันประเทศ 

อีเมลล์ wichai_chucherd@yahoo.com,  

ประวัติการศึกษาทางพลเรือน 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ปี ๒๕๔๖ ณ มหาวิทยาลัย นิวเซ้าทเ์วลส์ แคนเบอร่า 

ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการศึกษาทางทหาร 

๑. หลักสูตรช้ันนายร้อยเหล่า ร. รุ่นที่ ๗๘ ป ี๒๕๓๒ จากศูนย์การทหารราบ 

๒. หลักสูตรช้ันนายพันเหล่า ร. รุ่นที่ ๕๔ ป ี๒๕๓๔ จากศูนย์การทหารราบ 

๓. หลักสูตรหลักประจ า รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๗๓ ป ี๒๕๓๘ จาก รร.สธ.ทบ.สบส. 

๔. หลักสูตรหลักประจ า รร.สธ.ทบ.อซ. ชุดที่ ๓๕ ป ี๒๕๔๐ จาก รร.สธ.ทบ.อซ. ประเทศอินโดนีเซีย 

๕. หลักสูตรความมั่นคงศึกษาส าหรบัผูบ้รหิารระดับกลาง รุน่ที่ ๒๐๐๐ – ๓ ปี ๒๕๔๓ จากศูนย์ความมั่นคงศึกษาภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกฮาวาย สหรัฐอเมริกา   

๖. หลักสูตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการป้องกันประเทศในประเทศประชาธิปไตย ปี ๒๕๔๕ จากประเทศสหราชอาณาจักร

(Managing Defence in a Democracy Course,Cranfield University, Shrivenham UK) 

๗. หลักสูตรหลักประจ าการป้องกันประเทศ ชุดที่ ๔๓ ปี ๒๕๕๒ จากสถาบันการป้องกันประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย 

๘. หลักสูตรข่าวกรองนานาชาติ ปี ๒๕๕๕ จาก Defence Intelligence Agency (PACOM International Intelligence 

Follows Program, Washington – Hawaii, US) 

๙. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ปี ๒๕๖๐ จากสถาบันการป้องกันประเทศ 

ต าแหน่งส าคัญในอดีต 
๑.   ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ 
๒.   ผบ.ร้อยอาวุธเบา  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 
๓.   นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์๒๕๓๗ 
๔.   อาจารยส์่วนวิชายุทธวิธี และส่วนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง  
๒๕๓๘-๒๕๓๙  และ ๒๕๔๑-๒๕๔๕ 
๕.   อาจารยห์ัวหน้ากองวิชาสงครามนอกแบบ  ส่วนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการ
ทหารบกช้ันสงู  ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 
๖.   ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ณ กรุงจาการ์ตา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 

mailto:wichai_chucherd@yahoo.com


๒ 

 

๗.    นปก.ประจ า ยศ.ทบ ชรก.วทบ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
๘.    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ส านักวิเทศสมัพันธ์ กรมข่าวทหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
๙.    ผู้อ านวยการกองข่าวยุทธศาสตร์ ส านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๑๐.  รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
๑๑.  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
๑๒.  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
๑๓.  ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
๑๔. รองผู้บญัชาการศูนย์รกัษาความปลอดภัย ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
๑๕. รองเจ้ากรมกจิการชายแดนทหาร ๒๕๖๒ 
๑๖. ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
ความรู้ความช านาญ และความสนใจ 

ประสบการณ์ และความรูเ้กี่ยวกบัประเทศอินโดนีเซีย, ความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

การปฏิบัตกิารทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

ผลงานวิจัยท่ีส าคัญ 

การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกบัอินโดนีเซีย เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกันของทัง้สองชาติ วิทยานิพนธ์ใน สถาบัน

ป้องกันประเทศอินโดนีเซีย 

แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการทูตฝ่ายทหาร เพื่อรองรบัยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  

ต าราหรือ หนังสือ 

จัดท าต ารา ความมั่นคงศึกษา, การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม, ต าราการบรรเทาสาธารณภัย, และต ารา

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 

ยุทธศาสตร์ชาติอินโดนีเซีย, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๔๘ ฉบบัที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒๙ – ๓๘ 

ปัญหาการแบง่แยกดินแดนในอินโดนีเซีย, วารสารเสนาธิปัตย์ ปทีี่ ๔๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๔๓, หน้า ๘๖ – ๙๘ 

ความมั่นคงแห่งชาติ ความหมาย และแนวความคิด, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๔๓, 

หน้า ๘๙ – ๙๘ 

ความมั่นคงแห่งชาติ แนวความคิดความมั่นคง, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๔, หน้า 

๕๑ – ๖๓ 

ความมั่นคงแห่งชาติ ความสัมพันธ์กบัปจัจัยหลกั, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑มกราคม – เมษายน ๒๕๔๕, หน้า 

๕๖ – ๗๓ 



๓ 

 

อินโดนีเซีย กบัศักยภาพใหมท่ี่น่าจบัตามอง ผลกระทบทีม่ีตอ่อาเซียน, วารสารเสนาธิปัตย์ ปทีี่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – 

สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๕๕ – ๖๗ 

ภาวะผู้น า วิวัฒนาการของทฤษฏีแนวคิด กับข้อเสนอต่อการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมไทย, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๕๙ 

ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๓, หน้า ๒๖ – ๓๘ และ ตอนสอง ในวารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๖๐ ฉบบัที่ ๑ มกราคม 

– เม.ย. ๒๕๕๔ 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงใหก้ับ กอ.รมน. และ สน. รองนายกรฐัมนตรี 

ปี ๒๕๔๘             อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ณ กรงุจาการ์ตา 

ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบ่ันดุง อซ., รร.สธ.ทบ.อซ. และ รร.เสธ.ทหาร อซ. ประเทศ

อินโดนีเซีย   

ปี ๒๕๕๑   คณะกรรมการพบปะกลุ่มก่อความไมส่งบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเป็นตัวกลางโดยอินโดนีเซีย 

ปี ๒๕๕๓   วิทยากรอบรมหลักสูตรการรกัษาความปลอดภัยของ ปตท. และหน่วยงานในมาบตาพุด 

ปี ๒๕๕๓    วิทยากรบรรยายกระบวนการแก้ปญัหาภาคใต้ในระดับยุทธศาสตร์ใหก้ับหน่วยรบพเิศษที่จะไปปฏิบัติหน้าที ่

ปี ๒๕๕๗    รอง หน.คณะติดตามงาน กต. ฝ่ายต่างประเทศและกิจการอื่น ๆ  คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ / ประจ า สน.รอง นรม./

รมว.กต./ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการคณะกรรมาธิการคมนาคม สนช. / คณะท างานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรราชธานี) 

ปี ๒๕๕๘    รอง หน.คณะติดตามงาน กต. ฝ่ายต่างประเทศและกิจการอื่น ๆ  คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ / เลขานุการ

คณะกรรมาธิการสิง่แวดล้อม สนช. 

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ รร.สธ.ทบ. วทอ. วสท. ศศย. / ที่ปรกึษาคณะกรรมการขับเคลือ่นการแก้ปญัหา จชต. สมช. / 

คณะอนุกรรมการศึกษากระบวนการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรการกอ่เหตรุุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตรุุนแรง และแนวทางการสลายการ

จัดตั้งในพื้นที่ จชต. 

การดูงาน 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และออสเตรเลีย ในฐานะอาจารย์ในการดูงานของ รร.สธ.ทบ. ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ 

การประชุม และสัมมนา ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ อิตาลี และฝรัง่เศส 

 




