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1. ยศ-ช่ือ: พลเอก จมุพล เฉลยถอ้ย 

2. เหลา่: ทหารปืนใหญ่ 

3. วนั เดือน ปี เกิด: 12 พ.ค.02 

4. ตาํแหน่งปัจจบุนั:  ขา้ราชการบาํนาญ 

5. การศกึษาในประเทศไทย: 

• มธัยมตน้ รร.วนิิตศกึษา ลพบรุ ี

• หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย รร.ตท. (ตท.18) 2520 

• หลกัสตูรปรญิญาตร ีวทบ.(ทบ.), รร.จปร. (จปร.29) 2525 

• หลกัสตูรกระโดดรม่ โรงเรยีนสงครามพิเศษ 2523 

• หลกัสตูรทหารจู่โจม โรงเรยีนสงครามพิเศษ 2524 

• หลกัสตูรชัน้นายรอ้ยทหารปืนใหญ่ โรงเรยีนทหารปืนใหญ่ 2525 

• หลกัสตูรนายทหารแผนท่ี โรงเรยีนทหารปืนใหญ่ 2526 

• หลกัสตูรชัน้นายพนัทหารปืนใหญ่ โรงเรยีนทหารปืนใหญ่ 2528 

• หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุท่ี 69 โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก 2534 

• หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุท่ี 47 วทิยาลยัการทพับก 2546 

• หลกัสตูรปรญิญาโท รฐัศาสตร ์(สาขาการระหวา่งประเทศและการทตู) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2546 

• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 55 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 2556 

6. การศกึษา/อบรมตา่งประเทศท่ีสาํคญั 

• หลกัสตูรชัน้นายพนัทหารปืนใหญ่ โรงเรยีนทหารปืนใหญ่ รฐัโอกาโฮม่า สหรฐัฯ 2532 
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• หลกัสตูรนายทหารคน้หาเปา้หมายและแผนท่ีปืนใหญ่ โรงเรยีนทหาร ปืนใหญ่ รฐัโอกาโฮมา่ สหรฐัฯ 

2532 

• ปรญิญาโท การปอ้งกนัประเทศ (Defence Studies) มหาวิทยาลยันิวเซาสเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย 

2540 

• อบรมหลกัสตูรการสง่กาํลงับาํรุงเชงิยทุธศาสตรร์ะดบัผูบ้รหิารชัน้สงู (LOGTECH) จาก Institute of 

Defense and Business, มหาวิทยาลยันอรท์คาโลไรนา่ สหรฐัฯ ม.ิย.2559 

7. ดงูานและรว่มประชมุทางวิชาการดา้นความมั่นคงในตา่งประเทศ 

• เอเซีย: ประเทศเพ่ือนบา้น (มาเลเซยี สิงคโปร ์กมัพชูา ลาว เมียนมา่ร ์อินโดนีเซยี เวยีดนาม) ฟิลิปปินส ์

เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น สาธารณรฐัประชาชนจีน 

• ยโุรป: อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน รสัเซีย 

• แปรซิฟิคใต:้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์

• สหรฐัฯ 

8. การปฏิบติัหนา้ท่ีในอดีต: 

• ผูต้รวจการณห์นา้ปืนใหญ่ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 8, 2525 

• รองผูบ้งัคบักองรอ้ยปืนใหญ่ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 8, 2526 

• อาจารยโ์รงเรยีนทหารปืนใหญ่ ศนูยก์ารทหารปืนใหญ่, 2528 

• นายทหารยทุธการและการฝึก กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 9, 2534 

• รองผูบ้งัคบักองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 9, 2535 

• ผูช้่วยผูป้ระสานการยิงสนบัสนนุปืนใหญ่ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 9, 

2538 

• อาจารย ์โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก สถาบนัวิชาการทหารบกชัน้สงู, 2538 

• อาจารยห์วัหนา้กอง สว่นวิชาเสนาธิการกิจ โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก, 2543 

• ผูช้่วยทตูฝ่ายทหารบกไทย ประจาํกรุงแคนเบอรร์า ประเทศ ออสเตรเลีย 2546 – 2549 

• ประจาํกรมข่าวทหารบก 2549-2551 

• ผูอ้าํนวยการ กองนโยบายและยทุธศาสตร ์สาํนกันโยบายและแผนกรมยทุธการทหาร กองบญัชาการ

กองทพัไทย 2551-2554 

• รองผูอ้าํนวยการ สาํนกันโยบายและแผน กรมยทุธการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 2554-2556 
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• นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจาํผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 2556- 2557 

• ผูอ้าํนวยการ สาํนกัวทิยาการความมั่นคง วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปอ้งกนั

ประเทศ 2557-2558 

• ผูอ้าํนวยการศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

2558-2559 

• ผูท้รงคณุวฒุพิิเศษ กองบญัชาการกองทพัไทย 2559-2561 

• ท่ีปรกึษาสถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 2561 

9. การปฏิบติัหนา้ท่ีพิเศษ: 

• นายทหารเสรมิพิเศษ ถวายอารกัขา 2525 –2527 

• นายทหารยทุธการ ชดุควบคมุทางยทุธวธีิท่ี 2 กกล.สรุสีห ์กองพลทหารราบท่ี 9 2535 – 2537 

• ราชองครกัษเ์วรฯ ตัง้แต ่2546 – 2559 

• นายทหารพเิศษ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๑ รกัษาพระองค ์ตัง้แต ่2556-ปัจจบุนั 

• ประธานคณะทาํงานรวบรวมและจดัทาํเอกสารสนบัสนนุในคณะกรรมาธิการการบรหิารราชการ

แผ่นดิน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 2559 

• กรรมการ คณะทาํงานศกึษายทุธศาสตรช์าติเพ่ือความมั่นคง 2559  

• เลขานกุาร คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจการกาํหนดยทุธศาสตรช์าติ ก.ค.- ก.ย.59  

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรผูน้าํพอเพียงเพ่ือความมั่นคง รุน่ 4-9 พ.ศ. 2561-2563, มลูนิธิคลงัสมอง วปอ.

เพ่ือสงัคม 

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรผูน้าํพอเพียงเพ่ือความมั่นคง (โครงการขยายผลสูจ่งัหวดันครนายก) รุน่ท่ี 1-4 

พ.ศ.2560, มลูนิธิคลงัสมอง วปอ.เพ่ือสงัคม  

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรผูน้าํพอเพียงเพ่ือสนัติภาพและความมั่นคง (โครงการนาํรอ่ง ไทย-ออสเตรเลีย) 

พ.ศ. 2561, มลูนิธิเพ่ือนสนัติภาพ  

• กรรมการมลูนิธิคลงัสมอง วปอ.เพ่ือสงัคม พ.ศ.2558- ปัจจบุนั 

• กรรมการมลูนิธิเพ่ือนสนัติภาพ พ.ศ.2560-ปัจจบุนั 

• กรรมการฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) หลกัสตูร วปอ.รุน่ท่ี 55 

• วฒุิอาสา ธนาคารสมอง สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

10. ความสนใจพิเศษ 
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• หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งการสรา้งผูน้าํคณุธรรมมาเป็นกรอบแนวคิด 

• การพฒันาท่ียั่งยืนในกรอบของ สหประชาชาติ 17 ขอ้ 

• การสรา้งผูน้าํ (เชิงคณุธรรม)เพ่ือพฒันาสงัคมในอนาคต 

• หลกัยทุธศาสตรแ์ละการขบัเคล่ือน โดยอาศยัหลกัคิดของ รชักาลท่ี 9 และหลกัพทุธศาสนา 

• การรกัษาสขุภาพแบบ Prevention โดยใชศ้าสตรข์องการโภชณาการในแบบ Vegan ท่ีเนน้ความพอดี 

พอเพียง 

• การสรา้งเครอืข่ายจิตอาสาพฒันาสงัคมในรูปหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพฒันาท่ียั่งยืน 

10. แผนงานอนาคต (โครงการหลงัเกษียณอายรุาชการ ตัง้แต ่๑ ต.ค.๖๒) 

• จดัทาํโครงการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยืนในอาํเภอสะเมิง จว.เชียงใหม่ โดยเนน้การพฒันาผูน้าํยั่งยืน

โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรชักาลท่ี 9 

11. การบรรยาย 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรวทิยาลยัเสนาธิการทหาร สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ (สปท.) 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรผูน้าํเพ่ือนสนัติภาพ มลูนิธิเพ่ือนสนัติภาพ 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรนกัยทุธศาสตร ์ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สปท. 

___________________________ 

    


