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วตัถุประสงค์

เพื่อผลิตนกัยทุธศาสตร์ ท่ีสามารถประเมิน
สภาพแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ได ้ตลอดจนสามารถ
คาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ 
รวมทั้งสามารถใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
ดา้นความมัน่คงแก่หน่วยงานในสงักดั



จุดมุ่งหมาย
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการศึกษา
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ 
โครงสร้าง และกระบวนการ/ขั้นตอนในการจดัท า
ยทุธศาสตร์
๒. มีทกัษะและสามารถประเมินสภาพแวดลอ้มทาง
ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงของชาติได ้และคาดการณ์
ถึงผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติในทุกมิติ



จุดมุ่งหมาย (ต่อ)

๓. มีทกัษะและสามารถวเิคราะห์แนวโนม้ของ
สถานการณ์ทางยทุธศาสตร์และภยัคุกคาม รวมทั้งสถานการณ์
ภายในประเทศ 

๔. สามารถเสนอแนวคิดเชิงยทุธศาสตร์ต่อการแกปั้ญหา
ดา้นความมัน่คงของประเทศ และจดัท าขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อสนบัสนุนการก าหนดนโยบาย 
และวางแผนยทุธศาสตร์ในหน่วยงานหรือภายในองคก์รได้



จุดมุ่งหมาย (ต่อ)

๕. เป็นนกัยทุธศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบติังาน
ในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

๖. มีความเป็นผูน้ าดา้นยทุธศาสตร์ สามารถปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถน าองคก์ารและ
สมาชิกใหพ้ร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมากระทบต่อองคก์ารในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

๗. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษาจากหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ  อนัจะก่อใหเ้กิดเครือข่ายในการบูรณาการ และ
ประสานการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คงของชาติ



หลกัสูตรนกัยทุธศาสตร์

ปณิธาน

ผลิตนกัยทุธศาสตร์ใหส้ามารถ 
“รู้อดีต – เขา้ใจปัจจุบนั – รู้ทนัการณ์ขา้งหนา้ –

มองปัญหาไดทุ้กมิติอยา่งแจ่มชดั”



โครงสร้างของหลกัสูตร
เนื้อหา

หมวดวิชาที่ ๑ การจัดท ายุทธศาสตร(์๒๐ วิชา ) 
- กลุ่มวิชา หลักยุทธศาสตร์เบื้องต้น  
- กลุ่มวิชา การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
- กลุ่มวิชา การก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
- กลุ่มวิชา การพัฒนาแนวทางไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
- กลุ่มวิชา การจัดสรรทรัพยากรและเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ 

หมวดวิชาที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร(์๑๕ 
วิชา) (ผู้น าทางยุทธศาสตร์, ความมั่นคงศตวรรษที่ ๒๑,ประเด็นความ
มั่นคง)

หมวดวิชาที่ ๓ การจัดท าเอกสารทางวิชาการ (๓ วิชา)

หมวดวิชาที่ ๔ กิจกรรมทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ (๓ วิชา)





หลกัสูตรนกัยทุธศาสตร์
กระบวนการศึกษาฯ ( ระบบออนไลน์ และ Classroom)
✓การบรรยาย : เน้นการบรรยายทฤษฎีและหลักการ
ก่อน แล้วจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
✓การถกแถลง : มี Home Room ช่วง ๐๘๐๐-๐๙๐๐ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ฝึกตรวจสอบสภาวะแวดล้อมฯ 
✓การฝึกเชิงปฏิบัติ การจัดท าจัดท าแผนระดับองค์กรและ
ยุทธศาสตร์รุ่น



▪ การศึกษากิจการและดูงาน จ านวน ๓ ครั้ง 
▪ภาคเหนือ ระหว่าง ๒๑-๒๗ มี.ค. (๗ วัน )
▪ภาคใต้  ระหว่าง  ๒๕ เม.ย.-๑ พ.ค. (๗ วัน)
▪ภาคตะวันออก ระหว่าง ๑๐-๑๔ พ.ค. (๕ วัน )
▪หน่วยงานความม่ันคงใน กทม. (ปรับเป็นการเชิญ
หน่วยงานมาบรรยาย เช่น กต., สศช.,สมช.,สขช.
และ ธปท.)
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▪ งานมอบ 
➢งานส่วนบุคคล
➢จัดท าแผนปฏบิัติราชการขององค์กรหรือหน่วยงานที่

สนใจในระยะ ๕ ปี 
➢สรุปการวิเคราะห์ข่าว  

➢งานกลุ่ม
✓ท ารายงานสรุปการดูงาน ภายในประเทศ (๓ ครั้ง)
✓รายงานสรุปการถกแถลง  (๗ ครั้ง )
✓รายงานสรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ( ๓ ครั้ง)
✓รายงานสรุปผลการสัมมนา (๓ ครั้ง )
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➢งานรุ่น 
✓จัดท า ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๔-๓๕๖๖ (Thailand Strategic Outlook 
2021-2023) และ น าเสนอ

✓งานยุทธศาสตร์รุ่น เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ผลกระทบสถานการณ์โควิด 19  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๗๐) และ น าเสนอในวันปิดหลักสูตร
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กิจกรรมในหลกัสูตรนกัยทุธศาสตร์

วิชาการ กลุ่ม ๖ STEEP-M
กลุ่มที่ ๑ Social
กลุ่มที่ ๒ Technology
กลุ่มที่ ๓ Economy
กลุ่มที่ ๔ Environment
กลุ่มที่ ๕ Politic  
กลุ่มที่ ๖ Military
➢อาจารย์ที่ปรึกษา ๙ กลุ่ม 

 กิจกรรมการบริหาร

 สิ่งที่ นยศ.ต้องด าเนินการ 

 คณะกรรมการรุ่น

หน้าท่ีของคณะฯต่างๆ

อาหารและต้อนรับอาจารย์

การเงิน ,หารายได้

 เส้ือ สูท/เส้ือรุ่น

ของท่ีระลึก ฯ 

กิจกรรมอ่ืนๆ

งานมอบ/งานมอบ/งานมอบ/01รายชื่อกลุ่ม นยศ.14.docx
งานมอบ/งานมอบ/งานมอบ/02-อาจารย์ที่ปรึกษา นยศ.14 เพิ่มกลุ่ม V.2.doc


แผนการส่งงานมอบงาน งานมอบ วันที่

งานส่วนบุคคล สรุปการวเิคราะห์ข่าว ๐๙-๑๗  ก.พ.๖๔

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการขององค์กรระยะ ๕ ปี ๙ เม.ย.๖๔ (ก่อนน าเสนอ)
๗  พ.ค. ๖๔  (หลังน าเสนอ)

งานกลุ่ม รายงานสรุปการดูงานฯ - ภาคเหนือ ๒๑-๒๗ ม.ีค.๖๔     
(กลุ่ม ๑: SE)

- ภาคใต้ ๒๕ เม.ย.-๑ พ.ค.๖๔     
(กลุ่ม ๒: TE)

- ภาคตะวนัออก ๑๐-๑๔ พ.ค.
๖๔ (กลุ่ม ๓: PM) 

รายงานสรุปการถกแถลง ๔ ,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๗ และ ๑๘ 
มี.ค.๖๔

รายงานสรุปการวเิคราะห์ยุทธศาสตร์ ๑๘ ,๑๙, ๒๓ ก.พ.๖๔

งานรุ่น Thailand Strategic Outlook 2021-2023 แถลงผล (๒ เม.ย.๖๔)

ยุทธศาสตร์รุ่น ๒๘ พ.ค.๖๔
(วนัปิดการศึกษา)



• การประเมินผลการศึกษา
➢ สอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎ)ี/สอบ สัมภาษณ์ ( Exit Exam) (๓๐)
➢ การฝึกปฏิบัติ การจัดท าเอกสารส่วนบุคคลและการน าเสนอผลงาน(๕๐)
➢ คุณลักษณะส่วนบุคคล (๒๐)

• เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (ผ่าน/ส าเร็จ)
➢ เวลาเรียน ๘๐ % 
➢ผ่านการประเมินผลการศึกษา
➢ส่งผลงานตามเวลาที่ก าหนด
➢ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีวินัย

หลกัสูตรนกัยทุธศาสตร์



รางวัล ๓ รางวัล 
วิชาการดีเด่น 

บริหารดีเด่น 

เอกสารวิชาการดีเด่น 

(ประเมินโดยอาจารย)์

หลกัสูตรนกัยทุธศาสตร์



บริหาร มีการจัดองค์กร 

 ประธาน ๑ 

 รองประธาน ๒ 

 เลขานุการ ๑ 

 เหรัญญิก ๒ (การเงิน)

 คณะกรรมการรุ่น  ๓ คณะ 

ประธานฝ่ายวิชาการ

ประธานฝ่ายต้อนรับ/ปฏิคม

ประธานฝ่ายกิจกรรม



การจัดการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ -Online



การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓







การถกแถลง



การสัมมนา



การสัมมนากลุ่มย่อย Workshop ในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓



กจิกรรม การแถลงผลงานส่วนบุคคล



การแถลงผลงานส่วนบุคล



กิจกรรม การศึกษาดูงานภายในประเทศ





ศึกษาดูงาน ที่หลวงพระบาง สปป.ลาว



กิจกรรม การฝึกเชิงปฏิบติั/สัมมนายทุธศาสตร์





กจิกรรม การน าเสนอผลงานรุ่น คร้ังที่ ๑



การแถลงผลงาน Thailand Strategic Outlook



กิจกรรม การแถลงผลงานรุ่น(๑๒)



การแถลงผลงาน ครั้งที่ ๒ (รุ่น ๑๓)



พธีิปิดการศึกษาหลกัสูตรนักยุทธศาสตร์



พิธีปิดการศึกษา



ผลงานยุทธศาสตร์รุ่น 



จบการน าเสนอ


