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ค�ำน�ำ
หลั ก สู ต รนั ก ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามมุ ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของ
กองทัพให้เป็นนักยุทธศาสตร์ (Strategist) ที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ความส�าคัญ หลักการ โครงสร้าง
และกระบวนการ / ขั้นตอนในการจัดท�ายุทธศาสตร์สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้าน
ความมัน่ คงของชาติ และสามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และภัยคุกคามทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีการวางแผน
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิด
เชิงยุทธศาสตร์ตอ่ การแก้ปญ
ั หาด้านความมัน่ คงของประเทศ และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้ งั คับ
บัญชาเพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน หรือภายในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับพลเรือน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยรับผิดชอบจัดการศึกษาได้จัจด�าท�าคู่มือหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตร ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนักยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์
ขอบเขตกับวิธีด�าเนินการศึกษา ระเบียบปฏิบัติในการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น
หมู่คณะในระหว่างเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ใช้ในการเตรียมตัวเข้ารับการ
ศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และความมัน่ คงของชาติเป็นส่วนรวม
ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ
ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า นักศึกษาจะได้รบั ประโยชน์จากคูม่ อื หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
ตามที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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นำมหน่วย
นำมหน่วยศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กองบัญชำกำรกองทัพไทย
ศูชื่อนย่ย์อศึกษำยุทธศำสตร์
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กองบัญชำกำรกองทัพไทย
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สถำนที่ตั้ง
สถำนที่ตั้งศศย.สปท. ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ประวัติควำมเป็นมำ
ประวัติควำมเป็
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จึง
๑๖๕มีลง
๕ ก.ย.นหน่
๓๓)
ารจัดตัตั้ง้งแต่
สปท.๒๕ขึ้นมี.ค.
ตามค�
กห.สวศ.สปท.
(เฉพาะ) ทีได้
่ ๕๕/๓๔
.ค. ๓๔ จึจง
ท�ตอนที
าให้ ่ สวศ.
ฐานะเป็
วยขึซึ้น่งได้
ตรงมีกสปท.
๓๔าสัต่่งอมา
รับอนุมัตลงิให้ใ๒๖
ช้อัตมีราเฉพาะกิ
ท�(อฉก.)
าให้ สวศ.
มีฐใหม่
านะเป็(ตามค�
นหน่าวสัยขึ่ง ้นบก.ทหารสู
ตรง สปท.งสุตัด้งแต่
ต่อมา สวศ.สปท.
รับอนุ
ัติให้ไขอั
ใช้อตัตราราเฉพาะกิ
๔๑๖๐
ลับ๒๕
มาก มีที.ค.
่ กห๓๔๙๖๑/๔๔
ลง ๙ พ.ย.ได้๔๔
เรื่อมงแก้
บก.ทหารจ
(อฉก.)
สูงสุด) ตั๔๑๖๐
้งแต่ ๒๕ใหม่ก.ย.(ตามค�
๔๔ าเป็สั่งนต้บก.ทหารสู
นมา งสุด ลับมาก ที่ กห ๙๖๑/๔๔ ลง ๙ พ.ย. ๔๔ เรื่องแก้ไขอัตรา บก.ทหาร
สูงสุด) ตั้งแต่
๒๕ ก.ย.
๔๔ ใเป็
นมา วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ตามค�าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ลับ
ต่อมาได้
มีการให้
ช้อนัตต้ราของส่
ต่อเรืมาได้
ใช้อญัตชาการกองทั
ราของส่วนราชการกองบั
ชาการกองทั
พไทย๕๒ตามค�
าสั่งบกองทั
(เฉพาะ) ลักบา
ที่ ๒๒๗/๕๒
่อง มอัีกตารให้
รากองบั
พไทย กองทัพญไทย
ลง ๒ เม.ย.
เพื่อปฏิ
ัติตามพไทย
พระราชกฤษฎี
ทีแบ่่ ๒๒๗/๕๒
เรื่อง อัตรากองบั
พไทย กองทั
ลง ๒ เม.ย.
เพื่อปฏิ
บัติตกระทรวงกลาโหม
าม พระราชกฤษฎีพ.ศ.
กา
งส่วนราชการและก�
าหนดหน้ญาชาการกองทั
ที่ของส่วนราชการ
กองบัพญไทย
ชาการกองทั
พไทย๕๒กองทั
พไทย
แบ่
งส่วนราชการและก�
าหนดหน้
ที่ข่ยองส่
กองบั
ญชาการกองทั
กองทัองกั
พไทย
กระทรวงกลาโหม
๒๕๕๒
จึงท�าให้ สวศ.สปท.
ปรับาเปลี
นเป็วนนราชการ
ศูนย์ศึกษายุ
ทธศาสตร์
สถาบันพวิไทย
ชาการป้
นประเทศ
(ศศย.สปท.) พ.ศ.
ตาม
๒๕๕๒
จึงท�าให้ ๔๑๖๐
สวศ.สปท.
อัตราหมายเลข
จนถึปรังปับจเปลี
จุบัน่ยนเป็น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ตาม
อัตราหมายเลข ๔๑๖๐ จนถึงปัจจุบัน
ษา หลักกสูสูตตรนั
รนักกยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
คูคูม่มือือนันักกศึศึกกษา หลั
คูมือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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ปรัชญำ
ปณิธำน

ความมั่นคงของชาติเกิดจากการก�าหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบครอบ และกว้างไกล
ก�าหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเทศ

๑. การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง
๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมัน่ คงทัง้ ภายในประเทศและต่าง
๓. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

พันธกิจ

๑. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงของชาติ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความมัน่ คง แก่หน่วยงานของกองทัพ
และรัฐบาล
๒. พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์
และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
๔. สร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ภำรกิจ

มีหน้าที่วางแผน ด�าเนินการ เพื่อการศึกษา วิจัยและประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผล
กระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และความมัน่ คงแก่หน่วยงาน
ของกองทัพและรัฐบาล

กำรแบ่งมอบ

เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอบเขตควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ที่ส�ำคัญ

๑. วางแผน จัดท�าโครงการและด�าเนินการเพื่อการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
๒. ศึ ก ษา พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศ
อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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๓. ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ
๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล
๕. วางแผนและด�าเนินการเกีย่ วกับการเชิญและแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมด�าเนิน
การศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
๖. วางแผนและด�าเนินการจัดการประชุม การสัมมนา การวิจัยหรือการประเมินสภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์
๗. วางแผนและด�าเนินการเกี่ยวกับการดูงานกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวิจัย หรือ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๘. ประสานการวิจยั แลกเปลีย่ นข้อมูล และร่วมศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางยุทธศาสตร์กบั บุคคล หรือองค์กร
อื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
๙. วางแผนและด�าเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางยุทธศาสตร์
ในระดับ
ชาติ และระดับนานาชาติ
๑๐. วางแผนและด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และจัดท�าระบบฐานข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. วางแผน และด�าเนินการจัดท�าระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทางยุทธศาสตร์ การประชุมทาง
ไกล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑๒. วางแผนและด�าเนินการให้การศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพ
๑๓. ด�าเนินการเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงทัง้ ปวง ให้
กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน

หน้ำที่

๑. วางแผน จัดท�าโครงการและด�าเนินการเพื่อการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
๒. ศึกษา พิจารณาวัตถุประสงค์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ที่มีผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๓. ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ
๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล
๕. วางแผนและด�าเนินการเกีย่ วกับการเชิญและแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมด�าเนิน
การศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
๖. วางแผนและด�าเนินการจัดการประชุม การสัมมนา การวิจัยหรือการประเมินสภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์
๗. วางแผนและด�าเนินการเกี่ยวกับการดูงานกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวิจัย หรือ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๘. ประสานการวิจยั แลกเปลีย่ นข้อมูล และร่วมศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางยุทธศาสตร์กบั บุคคลหรือองค์กร
อื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
๙. วางแผนและด�าเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
๑๐. วางแผนและด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และจัดท�าระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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๑๑. วางแผน และด�าเนินการจัดท�าระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ การประชุม
ทางไกล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑๒. วางแผนและด�าเนินการให้การศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพ
๑๓. ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง
ให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน

ผังกำรจัด
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

กองสนับสนุน

กองแผนและโครงการ

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์
และความมั่นคง

กองภูมิภาคศึกษา

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ผอ.ศศย.สปท.

รอง ผอ.ศศย.สปท. (๑)

กองภูมิภาคศึกษา

กองศึกษาวิจัยทาง
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้เชียวชาญด้านอาเซียน
(SAREC)
12
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
ศศย.สปท.

รอง ผอ.ศศย.สปท. (๒)

กองแผนและโครงการ

กองสนับสนุน
แผนกธุรการและก�าลังพล

ห้องสมุด

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ

ษา หลั
คู่ม ือนักศึกษา
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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เครื่องหมำยรำชกำรของศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์

เป็นรูปโล่ พื้นสีด�า และแถบธงชาติ ภายในมีรูปพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีเหนือ รูปอุณาโลม ซึ่งอยู่เบื้องบน
รูปจักรและสมอ มีรปู ปีกนกกางออกจากด้านข้างของรูปจักรโอบพระมหามงกุฎ ใต้รปู สมอเป็นรูปกงล้อและช่อชัยพฤกษ์
มีรูปคชสีห์ ๑ ตัว อยู่ด้านซ้าย และรูปราชสีห์ ๑ ตัว อยู่ด้านขวา ยืนผงาดหันหน้าเข้าหากัน ทั้งหมดนี้ท�าด้วยโลหะ
สีทองอยู่บนพื้นสีด�า ขอบโล่โดยรอบเป็นเส้นสีทอง
ควำมหมำยของสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องหมำย มีดังนี้
รูปโล่และแถบธงชำติ หมายถึง การป้องกันราชอาณาจักรไทย
สีด�ำ (สีพื้นของโล่)
หมายถึง การค้นคว้าหาความกระจ่างจากสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
พระมหำมงกุฎเปล่งรัศมี หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
อุณำโลม
หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้ในพิธีทางศาสนาโดยทั่วไป น�ามาใช้เพื่อให้หมายถึง
ศาสนาประจ�าชาติ
จักร
หมายถึง กองทัพบก
สมอ
หมายถึง กองทัพเรือ
ปีกนก
หมายถึง กองทัพอากาศ
คชสีห์และรำชสีห์
หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของตราประจ�าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี และส�านักนายก
รัฐมนตรี หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ
กงล้อ
หมายถึง การพัฒนาการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดตลอดไปไม่มีสิ้นสุด
ช่อชัยพฤกษ์
หมายถึง ความส�าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ความสามัคคี ของบุคคลทุกฝ่าย
ในชาติ

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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ตอนที่ ๒

ค�ำแนะน�ำกำรศึกษำ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง การบริการ การสนับสนุน ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จะด�าเนินการให้นักศึกษา
รวมทั้งสถานที่ส�าคัญและข้อห้ามต่าง ๆ ที่ก�าหนด
๑. กำรบริกำรศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จัดให้มีการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักศึกษาดังนี้
๑.๑ ห้องสมุด นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดใน สปท. ได้ ๓ แห่ง คือ
๑.๑.๑ ห้องสมุด สปท. ตั้งอยู่ที่ อาคาร สปท.ชั้น ๑ ให้บริการเฉพาะวันราชการ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๕ ๕๙๙๑
๑.๑.๒ ห้องสมุด วปอ.สปท. ตั้งอยู่ที่ชั้น ๕ อาคาร วปอ.สปท. ให้บริการเฉพาะวันราชการ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๑ ๙๔๐๑
๑.๑.๓ ห้องสมุด วสท.สปท. ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคาร วสท.สปท. ให้บริการเฉพาะวันราชการ เวลา
๐๗.๐๐ - ๑๕.๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๗ ๓๖๗๘
๑.๑.๔ ห้องสมุด สจว.สปท. ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท. ให้บริการเฉพาะวันราชการ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐
๑.๒ ห้องพักผ่อน (ห้องกาแฟ ชัน้ ๒) ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จัดห้องพักผ่อนซึง่ มีวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจ�าวันไว้บริการนักศึกษา ส่วนเครื่องดื่มและอาหารว่างนักศึกษาด�าเนินการจัดหาเอง
๑.๓ การรับรองแขกศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ก�าหนดให้นักศึกษารับรองแขกที่ห้องพักผ่อน
๑.๔ การติดต่อสื่อสาร
๑.๔.๑ การไปรษณีย์จดหมายธรรมดาที่มีมาถึงนักศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จะน�าส่งไว้ที่
ห้องธุรการส�าหรับจดหมายลงทะเบียน เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จะเป็นผูล้ งลายมือชือ่ รับไว้ และน�ามอบ
ให้นักศึกษาโดยตรง ส�าหรับการจ่าหน้าซองถึงนักศึกษา ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้
- ภาษาไทย (ยศ ชื่อ นามสกุล )
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่น........
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
- ภาษาอังกฤษ (Name)
Strategist Course (class.............)
Strategic Studies Center,
National Defence Studies Institute,
124-126 Vipavadee Rangsit Rd., Dindang, Bangkok 10400
คู่ม ือนักศึกษา
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
ษา หลั
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๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

๑.๔.๒ โทรศัพท์ นักศึกษาสามารถใช้บริการโทรศัพท์ โทรสาร ได้ทกี่ องศึกษาวิจยั ทางยุทธศาสตร์
และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕
หมายเลขโทรสาร
๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕
๑.๔.๓ การบริการ Internet ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ด�าเนินการติดตัง้ WLAN โดยติดตัง้ เครือ่ ง
กระจายสัญญาณในห้องเรียน และ เปิดให้บริการในเวลาราชการ
การแจกจ่ายเอกสาร
๑.๕.๑ เอกสารประกอบค�าบรรยายและต�าราเรียน จะแจกจ่ายไว้ที่ตู้เก็บเอกสารของนักศึกษา
๑.๕.๒ ตารางเรียน จะออกล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ฯ จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงทีก่ ระดานปิดประกาศของศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ
การรับประทานอาหารกลางวันใช้ห้องพักผ่อนเป็นที่รับประทานอาหารกลางวันของนักศึกษา
ผู้ประกอบอาหารและการบริการอื่น ๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการเอง หรือประสานให้ศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ช่วยด�าเนินการ
กระดานปิดประกาศเอกสาร ประกาศ และข่าวสารต่าง ๆ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จะปิดประกาศให้
นักศึกษาทราบที่กระดานประกาศของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ บริเวณหน้าห้องเรียน
อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา
พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ�าห้องเรียน ซึ่งสามารถใช้บริการได้
ลานจอดรถให้นกั ศึกษาจอดรถบริเวณลานจอดรถ สปท. ทีก่ า� หนดตามแผนผังลานจอดรถ

๒. กำรเงิน
๒.๑ ใช้งบฝึกศึกษาของ ศศย.สปท. ตามที่ได้รับการจัดสรร
๒.๒ ส�าหรับนักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิในการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขถึงฉบับที่ ๖
ให้เบิกจ่ายจากหน่วยต้นสังกัด
๓. ข้อห้ำม ห้ามนักศึกษาเล่นการพนันทุกชนิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ขณะอยู่ในบริเวณศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ฯ
๔. กำรรักษำควำมลับ
๔.๑ จรรยาบรรณในการรักษาความลับของหน่วยในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๔.๑.๑ นักศึกษาต้องรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๔.๑.๒ นักศึกษาต้องไม่กล่าวอ้างชื่อผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมิได้รับ
อนุญาตจากผู้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี อันจะเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๔.๒ เอกสารแจกจ่ายที่มีชั้นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๔ ที่มีผลบังคับใช้
18
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ผังอำคำร ศศย.สปท.

ถนนวิภาวดี - รังสิต

ลานจอดรถ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

อาคารจ�าลองยุทธ

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ลานจอดรถ

แหล่งชุมชน

ลานจอดรถ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อาคาร
อเนกประสงค์
วปธ.

พระพุทธปัญญำธรรมำธิปัตย์
ศำลท้ำวยะสังกะอสูร
อนุส วรีย์ จอมพล ป. พิบูล
หองเรียนบัณฑิตวิทยําลัย ๑ สปท.

คู่ม ือนักศึกษา
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
ษา หลั
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ตอนที่ ๓

ระเบียบปฏิบัติระหว่ำงกำรศึกษำ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ (ศศย.สปท.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ซึง่ เป็น
สถาบันการศึกษาทางด้านความมัน่ คงของกองบัญชาการกองทัพไทย อาจารย์ทที่ างศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ เชิญมาเป็นผู้
บรรยายในหลักสูตรฯ นอกจากจะเป็นนายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพแล้ว ยังประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงสาขาต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตระหนักในการแสดงกิรยิ า
มารยาท ทัง้ ส่วนตัวและหมูค่ ณะ เพือ่ รักษาศักดิศ์ รีของศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ และเกียรติยศของนักศึกษา ตลอดระยะ
เวลาการศึกษาในสถาบันแห่งนี้
๑. กำรปฐมนิเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเป็น นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ต้องมา
รายงานตัวต่อ ผอ.ศศย.สปท. เพื่อเข้ารับการศึกษาตามค�าสั่งทท. ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ
ก�าหนด
๒. สภำพกำรเป็นนักศึกษำ และกำรหมดสภำพ
๒.๑ นักศึกษาทีเ่ ข้ารับการศึกษา ยังคงสังกัดเดิม แต่ในระหว่างการศึกษาให้อยูใ่ นความปกครองบังคับ
บัญชาของ ผอ.ศศย.สปท. ในฐานะนักศึกษา
๒.๒ ถ้าปรากฏว่า นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จะเสนอให้ บก.ทท. ส่งตัว
นักศึกษาผู้นั้นกลับต้นสังกัด
๒.๓ นักศึกษาทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการการศึกษา ศศย.สปท. จะถูกเสนอให้พน้ สภาพการศึกษา
๒.๔ นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพนักศึกษาไปแล้ว อาจกลับคืนสภาพนักศึกษาอีกครัง้ เมือ่ ผอ.ศศย.สปท. อนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการการศึกษา ศศย.สปท. เสนอ
๓. ก�ำหนดกำรศึกษำ
๓.๑ การศึกษาภาควิชาการปกติ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จัดให้ศกึ ษาในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ สัปดาห์
ละ ๕ วัน
๓.๒ การดูงานและการศึกษาภูมปิ ระเทศ ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ามก�าหนดการทีก่ า� หนดไว้ในค�าสัง่
๔. กำรนับเวลำในกำรศึกษำ
๔.๑ การศึกษาในห้องบรรยายหรือห้องสัมมนา ให้นับตามชั่วโมงที่ศึกษาจริง
๔.๒ การดูงานและการศึกษาภูมิประเทศ นับเวลาวันละ ๗ ชั่วโมง
๕. กำรแต่งกำย
๕.๑ ขณะที่รับการศึกษา ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ให้แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการตามปกติ
ชุดสุภาพสวมแจ็คเก็ต นักศึกษาฯ หญิง จากภาคเอกขน ควรสวมกระโปรง ยกเว้นจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
๕.๒ การไปดูกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ ให้แต่งกายตามที่ก�าหนดไว้ในค�าสั่ง
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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๖. กำรลำ
๖.๑ นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับการศึกษาได้เพราะติดราชการ ป่วย หรือมีธุรกิจส่วนตัว จะต้องส่ง
ใบลาให้นายทหารก�ากับหลักสูตรทุกครั้ง เพื่อน�าเรียน ผอ.ศศย.สปท. อนุมัติ และให้ ผอ.กศย.ศศย.สปท. เก็บเป็น
หลักฐานทางสถิติต่อไป
๖.๒ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งมิอาจส่งใบลาล่วงหน้าได้ ให้นักศึกษาแจ้งนายทหารก�ากับหลักสูตรด้วยวาจา
หรือการสื่อสารวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเร็วที่สุด แล้วส่งใบลาเช่นเดียวกับ ข้อ ๖.๑ ณ โอกาสแรกที่กลับไปรับการศึกษาต่อไป
๗. ก�ำหนดกำรปฏิบัติประจ�ำวัน
๗.๑ การปฏิบัติทั่วไป
๗.๑.๑ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ก�าหนดเวลาการบรรยาย ถกแถลงและการประชุมสัมมนา ไว้ดังนี้
ถกแถลง
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐
คาบที่ ๑-๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
พักเที่ยง
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ เวลาอาหารกลางวัน
คาบที่ ๔-๖
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
๗.๑.๒ การลงเวลาเข้าเรียน นักศึกษาต้องเซ็นชื่อลงเวลาเข้าเรียนทุกวัน โดยก่อนเวลา ๐๘.๐๐
จะจัดแฟ้มลงเวลาไว้ที่เจ้าหน้าที่ประจ�าหลักสูตรฯ และหลังจากเวลา ๐๘.๐๐ จะจัดไว้ที่ กศย.ศศย.สปท.
๗.๑.๓ เมื่อได้ยินสัญญาณให้เข้าห้องบรรยาย นักศึกษาจะต้องเข้าห้องบรรยายและนั่งประจ�าที่
ตามผังที่นั่งก่อนที่ผู้บรรยายจะเข้าห้องบรรยาย
๗.๑.๔ เมื่อผู้บรรยายเข้าห้องบรรยาย ให้นักศึกษาแสดงความเคารพด้วยการยืนค�านับ
๗.๑.๕ ให้นกั ศึกษากล่าวแนะน�าอาจารย์กอ่ นรับฟังการบรรยาย โดยมีตวั อย่างการกล่าวแนะน�า
ตามผนวก
๗.๑.๖ การซักถามให้กระท�าได้เมือ่ ผูบ้ รรยายอนุญาต ก่อนซักถามให้ยกมือเพือ่ ขออนุญาต เมื่อผู้
บรรยายอนุญาตแล้วจึงซักถามผ่านไมโครโฟน โดยแจ้ง ยศ ชื่อ นามสกุล สังกัดด้วย และการใช้ค�าถามขอให้พิจารณา
ไตร่ตรองให้เหมาะสมก่อนการซักถาม
๗.๑.๗ ห้ามนักศึกษาออกจากห้องบรรยายในขณะทีม่ กี ารบรรยาย หากมีผมู้ าติดต่อราชการ หรือ
มีโทรศัพท์ถึงนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของ ศศย.สปท. จะขอให้รอพบช่วงเวลาพัก หรือฝากข้อความไว้ให้นายทหารก�ากับ
หลักสูตร
๗.๑.๘ ห้ามสูบบุหรี่และน�าเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบรรยาย ห้องถกแถลงและห้องสมุด
๗.๑.๙ ห้ามพูดโทรศัพท์ในระหว่างการบรรยาย
๗.๑.๑๐ กิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการบรรยาย ให้ใช้เวลาพักหรือเวลาอื่น
๗.๑.๑๑ หากผูบ้ รรยายร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ให้ประธานนักศึกษา และ/หรือผูแ้ ทนร่วม
รับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกให้นักศึกษาจัดรายชื่อผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
๗.๒ การปฏิบัติในห้องถกแถลง
๗.๒.๑ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ ๗.๑ โดยอนุโลม
๗.๒.๒ นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการถกแถลงจะได้รับการประเมินค่า ดังนี้
๗.๒.๒.๑ ไม่เข้าร่วมการถกแถลงตลอดช่วงเวลาของบ่งการ จะถือว่าขาดเวลาศึกษา
ตามชั่วโมงตลอดช่วงเวลาของบ่งการ
๗.๒.๒.๒ ไม่เข้าร่วมการถกแถลงบางส่วนของช่วงเวลาของบ่งการ จะนับเวลาศึกษา เฉพาะ
เวลาส่วนที่เข้าร่วมการถกแถลง
24
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๗.๓ การปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิง
ให้นกั ศึกษารักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กล่าวอ้างชือ่ ผูแ้ สดงความคิดเห็น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จึงให้นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิง ดังนี้
๗.๓.๑ เพือ่ ให้เกิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ ดังนัน้ การศึกษาในศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ถือเป็นเรือ่ งความลับในห้องเรียน (Non
Attribution) นักศึกษาทุกคนจึงไม่สมควรน�าค�าพูด การซักถาม ข้อคิดเห็น เอกสาร ฯลฯ ของอาจารย์และนักศึกษา
คนอื่นที่ใช้ในห้องเรียนไปเผยแพร่หรืออ้างอิงในทางอันจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนบุคคลหรือส่วนรวม
๗.๓.๒ หากจ�าเป็นจะต้องมีการอ้างอิงในลักษณะทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เช่น การถามปัญหา นักศึกษาอาจ
จะอ้างอิงค�าพูด ข้อคิดเห็นฯลฯ ของผู้อื่นได้ แต่จะต้องไม่ระบุชื่อหรือที่มาของข้อมูลนั้น ๆ โดยระบุเพียงแต่ว่า “ได้มีผู้
แสดงควำมคิดเห็นว่ำ”แล้วจึงถามค�าถามต่อ
๗.๓.๓ แฟ้มข้อมูล และวีดที ศั น์ ทีท่ างศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ได้ทา� การบันทึกหรือจัดหามาเพือ่
ประโยชน์ของการศึกษาในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จึงห้ามผู้ใดท�าซ�้าหรือ
ท�าส�าเนา
๗.๓.๔ การอ้างอิงถึงข้อมูลสาธารณะ จะต้องมีการบอกแหล่งทีม่ าทุกครัง้ ทีม่ กี ารอ้างอิงถึง ไม่วา่
จะเป็นในการเขียนรายงาน การท�าเอกสารงานมอบ ฯลฯ
๗.๔ การปฏิบตั ริ ะหว่างการดูกจิ การและการศึกษาภูมปิ ระเทศ ในระหว่างเดินทาง นักศึกษาทุกนายต้อง
อยู่ในบังคับบัญชาของผู้อ�านวยการเดินทางจนกว่าจะกลับถึงที่ตั้งปกติและให้ปฏิบัติดังนี้
๗.๔.๑ ประธานนักศึกษา รองประธานนักศึกษา เป็นผู้แทนนักศึกษาร่วมกับผู้อ�านวยการเดิน
ทางและคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมค�านับบุคคลส�าคัญตามที่นัดหมาย
๗.๔.๒ ระหว่างการเดินทาง นักศึกษาต้องจัดผู้รับผิดชอบและตรวจสอบกระเป๋าเดินทางและ
สัมภาระของนักศึกษาโดยรวม ตลอดจนจัดตัวแทนดูแลหลักฐานการเบิกจ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ
๗.๔.๓ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมตามก�าหนดการ และรักษาเวลานัดหมายทุกครั้ง
๗.๔.๔ เตรียมการศึกษาและรักษามารยาทในสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ นัน้ ๆ
๗.๔.๕ เตรียมค�าถามเกี่ยวกับหัวข้อการดูงานอย่างน้อย ๓ ข้อ พร้อมทั้งจัดผู้แทนนักศึกษาเพื่อ
ซักถามให้ชัดเจน
๗.๔.๖ รับฟังการบรรยายสรุปด้วยความสนใจ ซักถามและรวบรวมข้อมูล พึงระมัดระวังการซักถาม
หรือการแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
๗.๔.๗ รักษาความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ และสุขภาพร่างกายของตนเองตลอดการเดินทาง
๗.๔.๘ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดตลอดการเดินทาง
๗.๔.๙ กรณีมีข้อเสนอใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูกิจการและการทัศนศึกษา ให้เสนอต่อผู้
อ�านวยการเดินทางโดยตรง
๗.๔.๑๐ กรณีทไี่ ม่อาจร่วมเดินทางตามก�าหนดได้ ให้ขออนุญาตต่อผูอ้ า� นวยการเดินทางผ่านนาย
ทหารก�ากับหลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน เว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ให้แจ้งนายทหารก�ากับหลักสูตร ในโอกาสแรก
ที่กระท�าได้
๗.๔.๑๑ ท�ารายงานสรุปผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ
คูม่ ือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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ตอนที่ ๔

หน้ำที่และกำรปฏิบัติ
เพือ่ ให้การด�าเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
ต่าง ๆ เป็นกิจกรรมของรุ่น ดังต่อไปนี้
๑. กำรแต่งตั้งประธำนนักศึกษำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จะแต่งตั้งนักศึกษาที่มีความเหมาะสม ท�าหน้าที่
ประธานนักศึกษาชั่วคราวก่อน เพื่อด�าเนินการประสานงาน จนกว่านักศึกษาจะท�าการคัดเลือกประธานนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
๒. กำรเลือกตัง้ ประธำนนักศึกษำให้นกั ศึกษาเลือกประธานนักศึกษา และแต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่
ด�าเนินกิจกรรมของรุ่น
๓. หน้ำที่นักศึกษำ
๓.๑ หน้าที่ประธานนักศึกษา
๓.๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชานักศึกษา ให้ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นระเบียบและแบบธรรมเนียมทหาร
๓.๑.๒ เป็นประธานในการด�าเนินกิจกรรมทัง้ ปวงของรุน่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ
๓.๑.๓ ก�ากับดูแล รองประธานนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๔ ประสานงานหรือรับค�าสัง่ จากศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ในฐานะผูแ้ ทนของนักศึกษา
๓.๑.๕ ดูแลความเรียบร้อยของห้องบรรยาย รวมทัง้ ให้การต้อนรับผูบ้ รรยายตามความเหมาะสม
(อาจจัดนักศึกษาคนอื่น ๆ ผลัดกันปฏิบัติ)
๓.๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ หน้าที่รองประธานนักศึกษา
๓.๒.๑ ช่วยเหลือประธานนักศึกษาในแต่ละด้าน ตามแต่จะได้รับมอบหมาย
๓.๒.๒ ท�าหน้าที่แทนประธานนักศึกษา เมื่อประธานนักศึกษาไม่อยู่
๓.๓ หน้าที่ของนักศึกษาต้อนรับและแนะน�าอาจารย์ : เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสท�าความรู้จักและ
คุ้นเคยกับอาจารย์ก่อนที่จะท�าการบรรยาย และแสดงไมตรีจิตที่อาจารย์ได้กรุณาสละเวลามาบรรยายที่ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกต่อหน้าชุมชน ประธานนักศึกษา จัดผู้เข้ารับการศึกษา ๑
คน ต่อการบรรยายแต่ละครั้ง ตามที่ก�าหนดไว้ในการก�าหนดการศึกษาประจ�าสัปดาห์ ซึ่งจะท�าหน้าที่ดังนี้
๓.๓.๑ ต้อนรับอาจารย์ตั้งแต่เดินทางมาถึง อ�านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ
๓.๓.๒ น�าอาจารย์เข้าห้องบรรยาย และแนะน�าอาจารย์ต่อหน้านักศึกษา
๓.๓.๓ ส่งอาจารย์เมื่อบรรยายเสร็จหรือเชิญและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์ใน
กรณีการบรรยายสิ้นสุดในเวลาเที่ยง
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๔. กิจกรรมนักศึกษำศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จัดเวลาไว้สว่ นหนึง่ ส�าหรับให้นกั ศึกษาด�าเนินกิจกรรมในเรือ่ ง
ต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ การตั้งคณะกรรมการ เช่น กรรมการด้านปฏิคม การเงิน วิชาการ กิจกรรม
๔.๒ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
๔.๓ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น เป็นผู้แทนของนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่ส�าคัญตามสถานที่
ต่าง ๆ และสรุปผลการสัมมนา
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ตอนที่ ๕

แถลงหลักสูตร
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ตอนที่ ๕

แถลงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
Strategist Course

๑. หลักกำรและเหตุผล
๑.๑ เนือ่ งจากสถานการณ์โลกและภูมภิ าคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเหตุการณ์การ
ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ๑๑ ก.ย.๔๔ ได้สง่ ผลกระทบท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง
ปลอดภัยของโลก ตลอดจนการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เข้มข้นจริงจังของสหรัฐฯ ต่อประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
๑.๒ ผลกระทบดังกล่าวท�าให้กองทัพไทยมีความจ�าเป็นทีต่ อ้ งมีบคุ ลากรเฉพาะด้านทีส่ ามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ความมั่นคงได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งสามารถประเมินสภาพปัญหาและผลต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงของชาติได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�าเพียงพอ รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะมาตรการจ�าเป็นเร่งด่วน
เพื่อยับยั้ง ตอบโต้ ตลอดจนการด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติได้ ปัจจุบันกองทัพยัง
ขาดแคลนบุลากรที่มีขีดความสามารถดังกล่าวอยู่มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงควรเปิดหลักสูตรให้การศึกษาอบรมของ
กองทัพเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพใน
การป้องกันประเทศให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ
๑.๓ เนือ่ งจากความมัน่ คงของชาติในปัจจุบนั มีขอบเขตจากความรับผิดชอบทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ และต้อง
ใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมัน่ คงทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชดิ โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์โลกหลังสงครามเย็น
การเผชิญหน้ากันด้วยก�าลังทางทหารกลับลดบาบาทลง แต่ปญ
ั หาความมัน่ คงด้านอืน่ ๆ มีความส�าคัญเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้
การผลิตนักยุทธศาสตร์ จึงควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายมากขึ้น
๑.๔ เหตุผลที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (ปี๖๑ – ๘๐) เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๑ เป็นต้นไป จึงต้อง
การการบูรณาการความเข้าใจและการปฏิบตั ริ ว่ มกันของทุกด้านประเด็นยุทธศาสตร์ทงั้ ๖ ด้าน ตลอดจนแผนแม่บทและ
แผนงานรองรับจึงจ�าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน – ประชาสังคม ควรมีผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ และน�าไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนอย่างเข้าใจ
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๒. วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตนักยุทธศาสตร์ ที่สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ชาติได้
ตลอดจนสามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ รวมทัง้ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายด้านความ
มั่นคงแก่หน่วยงานในสังกัด

๓. วิสัยทัศน์

เตรียมการและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานการณ์ภายในประเทศสามารถน�าไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าในระยะยาว และมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
สถานการณ์ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

๔. ปรัชญำของหลักสูตร

มุ่งผลิต นักยุทธศาสตร์ ที่สามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic thinking) และมีทักษะในการคาด
การณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ลว่ งหน้า อย่างถูกต้องแม่นย�า ตลอดจนสามารถให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะหนทางแก้ปญ
ั หาต่าง
ๆ ทางทหารทีม่ ที กั ษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ในปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ในหลายมิตสิ ามารถแปลง (Interpret)
ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ชี้ (Identify) ก�าลังต่าง ๆ (Forces) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัย (Factors)
ต่าง ๆ น�าไปสูก่ ารคาดการณ์ (Forecasting) ของผลทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ สนับสนุนการก�าหนดนโยบายทางทหารระดับสูง
และการวางแผนยุทธศาสตร์ทหารได้
๕. ปณิธำน
ผลิตนักยุทธศาสตร์ให้สามารถ “รู้อดีต – เข้าใจปัจจุบัน – รู้ทันการณ์ข้างหน้า – มองปัญหาได้ทุกมิติ
อย่างแจ่มชัด”
๖. สิทธิของผู้เรียน
๖.๑ ประกาศนียบัตร
๖.๒ โล่เกียรติยศบริหารดีเด่น เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ�านวน ๑ รางวัล
๖.๓ โล่เกียรติยศวิชาการดีเด่น เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีรางวัลดีเด่นจ�านวน ๑ รางวัล
และรางวัลชมเชยจ�านวน ๒ รางวัล
๗. จ�ำนวนที่นั่งและคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
๗.๑ จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษา จ�านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร จ�านวน ๑๕ นาย
(บก.ทท.๓, ทบ.๓, ทร.๓, ทอ.๓ และ สป.๓) ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
องค์กรของรัฐและพนักงานองค์การมหาชน จ�านวน ๑๕ คน
๗.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
๗.๒.๑
คุณสมบัติทั่วไป
๗.๒.๑.๑ ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
๗.๒.๑.๒ เป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จาก
หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
34
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๗.๒.๑.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
๗.๒.๑.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
๗.๒.๑.๕ เป็นผูม้ สี ขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
๗.๒.๑.๖ สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
๗.๒.๑.๗ คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการการศึกษาศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา
๗.๒.๒
คุณสมบัติเฉพาะ
๗.๒.๒.๑ ข้าราชการทหาร และต�ารวจ
(๑) อายุไม่ต�่ากว่า ๓๕ ปีและไม่เกิน ๕๔ ปี
(๒) มีชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโท, นาวาอากาศโท และพันต�ารวจโทขึ้นไป
(๓) หรือเป็นผูส้ �าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพ หรือ เทียบเท่า
หรือวิทยาลัยการเหล่าทัพ หรือหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือหลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง หรือปฏิบตั หิ น้าที่
ฝ่ายอ�านวยการ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับยุทธศาสตร์และความมัน่ คง หรือปฏิบตั หิ น้าที/่ หน่วยงานทีใ่ ช้ยทุ ธศาสตร์หรือ
มีแผนงานที่จะน�ายุทธศาสตร์ไปใช้
(๔) ได้รับความไว้วางใจเข้าถึงเอกสารชั้นความลับ “ลับมาก”
๗.๒.๒.๒ ข้าราชการพลเรือน
(๑) อายุไม่ต�่ากว่า ๓๕ ปีและไม่เกิน ๕๔ ปี
(๒) เงินเดือนเทียบเท่าระดับ ๗ (เดิม) ขึ้นไป
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะน�า
ยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน
๗.๒.๒.๓ ข้าราชการตุลาการ
(๑) อายุไม่ต�่ากว่า ๓๕ ปีและไม่เกิน ๕๔ ปี
(๒) รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น ๒ ขึ้นไป
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะน�า
ยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน
๗.๒.๒.๔ ข้าราชการอัยการ
(๑) อายุไม่ต�่ากว่า ๓๕ ปีและไม่เกิน ๕๔ ปี
(๒) รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น ๓ ขึ้นไป
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะน�า
ยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน
๗.๒.๒.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือพนักงานองค์การมหาชนมี
คุณสมบัติเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
๘. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๘.๑ ใช้เวลาในการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ๖๘ วัน ๓๘๐ ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ ๓ วัน ในวันราชการ
๘.๒ ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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๙. วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ
๙.๑ การบรรยายจัดให้มีการบรรยายในวิชาพื้นฐานทางยุทธศาสตร์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน
ยุทธศาสตร์ที่จ�าเป็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Keynote speaker) เพื่อเสริมแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์จากผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ
๙.๒ การถกแถลงการถกแถลงในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์มีอยู่ ๒ ลักษณะคือ
๙.๒.๑ การถกแถลงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การถกแถลงลักษณะนี้ใช้ส�าหรับวิชาที่จ�าเป็นต้อง
เสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่ได้รับจากการอ่านและการฟังบรรยาย
๙.๒.๒ การถกแถลงเพื่อแก้ปัญหา การถกแถลงลักษณะนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะก�าหนด
เป็นบ่งการโดยมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ได้ศึกษาใน
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และปัญหาของกองทัพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
๙.๓ การฝึกเชิงปฏิบตั จิ ดั ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ คิดทางยุทธศาสตร์ในหลายกรณี จากบ่งการต่าง ๆและการ
ถกแถลงแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีต และสถานการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดทักษะในการคิดอย่างนักยุทธศาสตร์
๙.๔ การเรียนรู้ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ : จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร และการศึกษาเปรียบเทียบโดยผู้เข้ารับการศึกษา เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทหาร
ของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาค ตลอดจนกรณีศึกษา (Case Study) ด้าน
ประวัติศาสตร์สงครามและการแก้ปัญหาของชาติในยามวิกฤติเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในแนวคิดทางยุทธศาสตร์
ในเชิงเปรียบเทียบหลากหลายแง่มุม
๙.๕ การสอนและแนะน�าเพิ่มเติม : ระหว่างการฝึกเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทาง
ยุทธศาสตร์นักศึกษาจะได้รับการสอนและแนะน�าไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติ นักศึกษาสามารถซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการด�าเนินการฝึกเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้ควบคุมการฝึก ซึ่งจะน�าไปสู่ความ
สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรมากที่สุด
๙.๖ งานมอบและการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง : จัดให้นักศึกษาจัดท�าเอกสารวิชาการส่วนบุคคล
งานกลุ่ม และจัดท�ายุทธศาสตร์ของรุ่น
๙.๗ การน�าเสนอผลการฝึกเชิงปฏิบตั ิ : จัดให้มกี ารอภิปรายเป็นคณะ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการน�า
เสนอแง่คิดทางยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะและเป็นโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผู้อื่น
๙.๘ การศึกษาดูงานจัดให้มกี ารเดินทางเพือ่ ไปศึกษาดูงาน ณ สถานทีส่ า� คัญและพืน้ ทีซ่ งึ่ มีลกั ษณะทาง
ภูมิยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากที่ได้รับในห้องเรียน
๙.๘.๑ การดูงานในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงความมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขต
ความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาในสถานที่และองค์กรที่ส�าคัญต่อความมั่นคงของชาติ
๙.๘.๒ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ความมุ่งหมายเพื่อเสริมการศึกษาในห้องบรรยายและ
ห้องถกแถลง ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยให้นักศึกษา
- มีโอกาสได้สัมผัสกับสภาวการณ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยตนเอง
- มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับข้าราชการและประชาชนทั้งในส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูลทางด้านการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จากการฟังบรรยายสรุปและชมกิจการ
36
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- ศึกษาและวิเคราะห์ปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ทหารของไทย
๙.๘.๓ การศึกษาดูงานต่างประเทศ ความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์
และได้รับโอกาสในการศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร และปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ส�าคัญของประเทศที่ไปศึกษาดูงาน
๑๐. กำรประเมินผลกำรศึกษำ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จัดให้มีการประเมินเพื่อวัดผลการศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้น การประเมินกระท�าใน ๔ ลักษณะคือ
๑๐.๑ การประเมินนักศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยมีคณะ
กรรมการการศึกษาของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ากลุ่มถกแถลงของหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน
๑๐.๑.๑ “การประเมินผล” หมายความว่า การน�าข้อมูลจากการวัดผลไปค�านวณค่าเทียบ
กับเกณฑ์เพื่อตัดสินลงความเห็นในตัวผู้เข้ารับการศึกษา
๑๐.๑.๒ “การทดสอบ” หมายความว่า กระบวนการในการวัดผลการศึกษากระท�าโดยใช้
แบบการทดสอบการสัมมนาหรือการปฏิบัติ
๑๐.๑.๓ “การถกแถลง” หมายความว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อหาข้อสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑๐.๑.๔ “การปฏิบัติ” หมายความว่า การฝึกปฏิบัติหรือการเสนอผลงานตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
๑๐.๑.๕ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” ให้ด�าเนินการได้ ๒ วิธี โดยให้วัดและประเมิน
ผลการศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีคือ
๑๐.๑.๕.๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาแต่ละครั้งผู้เข้ารับการศึกษาจะต้อง
เข้ารับการทดสอบตามเวลาที่ก�าหนดไว้ หากผู้ใดไม่เข้ารับการทดสอบให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการทดสอบในครั้งนั้น
เว้นแต่กรณีเจ็บป่วยซึง่ คณะกรรมการแพทย์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คนตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถเข้ารับการทดสอบใน
ครัง้ นัน้ ได้หรือไม่ อันเนือ่ งมาจากความจ�าเป็นอย่างอืน่ ให้คณะกรรมการศึกษาหรือผูอ้ า� นวยการศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ
พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการทดสอบภายหลังได้เป็นราย ๆ ไป
๑๐.๑.๕.๒ ผู้เข้ารับการศึกษามีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของปีการศึกษาหรือ
เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรจะไม่สา� เร็จการศึกษาเว้นแต่คณะกรรมการศึกษาฯ ผูอ้ า� นวยการหลักสูตรฯ หรือผูอ้ า� นวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
๑๐.๑.๖ การวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาให้กระท�าเป็น ๒ ประการ คือ
- การวัดผลและประเมินผลความรู้ความสามารถ
- การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
๑๐.๑.๗ การวัดผลและประเมินผลความรูค้ วามสามารถให้วดั ผลและประเมินผลด้วยวิธดี งั นี้
- การถกแถลง
- การปฏิบัติ
- การทดสอบ
- การสัมภาษณ์
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การเป็นความลับ”

๑๐.๑.๘ การประเมินผลการศึกษาใช้เกณฑ์ดังนี้
- ดีมาก
(คะแนน ๙๑–๑๐๐)
- ดี
(คะแนน ๘๑ –๙๐) (คะแนน ๘๑ –๙๐)
- เป็นที่พอใจ (คะแนน ๗๑ –๘๐)
- ไม่เป็นที่พอใจ (คะแนน ๖๑–๗๐)
- ไม่สมบูรณ์
(คะแนนต�่ากว่า ๖๐)
๑๐.๑.๙ การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ประเมินด้วยการเฝ้าสังเกตในเรือ่ งต่อไปนี้
- การใช้กรอบทางความคิดอ้างอิง
- การสนธิและการสังเคราะห์
- การติดต่อสื่อสาร
- การเจรจาและสร้างฉันทามติ
- วิสัยทัศน์
- การสังคม
- ความเป็นผู้น�า
- ไหวพริบและความคิดริเริ่ม
- การปฏิบัติงาน
- ดุลยพินิจ
“ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ จะท�าการประเมินตลอดระยะเวลาการศึกษา และด�าเนิน

๑๐.๑.๑๐ ผู้ด�าเนินการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษา ได้แก่
- ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์หรือผู้แทน
- ผู้อ�านวยการหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
๑๐.๑.๑๑ ถึงแม้ว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะมีเวลาในการศึกษาร้อยละ ๘๐ แต่ถ้ามีคะแนนการ
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่ผ่านเกณฑ์ หรือเมื่อเข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แต่
มีคะแนนการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่ผ่านเกณฑ์ก่อนรับหนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรก็ ไม่มี
สิทธิได้รับหนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร และถือว่าไม่ส�าเร็จการศึกษา
๑๐.๒ การประเมินหลักสูตร ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์จะจัดท�าเป็นแบบการประเมิน เพือ่ ให้นกั ศึกษาแต่ละ
คนได้แสดงความคิดเห็นในการประเมินหลักสูตรในช่วงท้ายหลักสูตร เพื่อที่จะได้ทราบข้อบกพร่องต่าง ๆ และน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๑๐.๓ การประเมินอาจารย์ที่มาบรรยาย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะแจกใบประเมินอาจารย์ก่อนการ
บรรยาย ทุกครั้ง และให้นักศึกษาทุกคนส่งผลการประเมินโดยตรงต่อนายทหารก�ากับหลักสูตรหรือผู้ช่วยนายทหาร
ก�ากับหลักสูตรเมื่อเปลี่ยนวิชาการบรรยาย
๑๐.๔ การประเมินเพื่อติดตามผลผู้ส�าเร็จการศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะส่งแบบสอบถามหรือ
สัมภาษณ์ผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ า� เร็จการศึกษาจากศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ไปแล้ว เพือ่ ขอทราบคุณภาพผูส้ า� เร็จการศึกษา
ว่าตรงตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดเพียงใด และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อไป
38
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๑๑. เกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ
การส�าเร็จการศึกษา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๑.๑ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๑๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีวินัย
๑๑.๓ มีความสนใจในการศึกษาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ก�าหนดตามหลักสูตร
๑๑.๔ ส่งผลงานตามเวลาที่ก�าหนดและผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
๑๒. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๒.๑ สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ
๑๒.๒ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์และเจตนารมณ์ของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่
อาจเป็นภัยคุกคามได้
๑๒.๓ สามารถเสนอแนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ตอ่ การแก้ปญ
ั หาด้านความมัน่ คงของประเทศ
๑๒.๔ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญหากปฏิบัติงานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง
๑๒.๕ มีความรู้ความสามารถ เข้าใจ และใช้ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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ตอนที่ ๖

โครงสร้ำงหลักสูตรนักยุทธศำสตร์
ระยะเวลำกำรศึกษำ ๑๖ สัปดำห์ ๓๘๐ ชั่วโมง

ล�ำดับ วิชำ

๑

๒

กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
๑.๑ กำรปฐมนิเทศ
๑.๑.๑ การชี้แจงหลักสูตร
นักยุทธศาสตร์
๑.๑.๒ การชี้แจงระเบียบ
ปฏิบัติและธุรการ
๑.๑.๓ ผู้บังคับบัญชา
ศศย.สปท. พบนักศึกษา
๑.๒ กำรทดสอบ
๑.๒.๑ การทดสอบพื้นฐาน
ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ก่อนศึกษา
๑.๒.๒ การทดสอบความรู้
ด้านยุทธศาสตร์ก่อนส�าเร็จการศึกษา
กำรศึกษำ
๒.๑ หมวดวิชำที่ ๑
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ (วิชำหลัก)
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาหลัก
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น
๒.๑.๑.๑ หลักพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
๒.๑.๑.๒ ความมั่นคง
แห่งชาติ
๒.๑.๑.๓ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๑.๑.๔ ผลประโยชน์แห่งชาติ
และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ผนวก

หน้ำ

หมำยเหตุ

๑๓
(บ.๗, ทส.๖)
(บ.๒)
(บ.๒)
(บ.๓)
(ทส.๓)
(ทส.๓)

๑๑๑
(บ.๖๓, ส.๓๐,
ถ.๑๘)
(บ.๑๕)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
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๒.๑.๑.๕ ก�าลังอ�านาจของชาติ
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๒.๑ การตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง
๒.๑.๒.๒ การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมด้านการทหารและ
การป้องกันประเทศ
๒.๑.๒.๓ การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๒.๔ การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมด้านสังคมจิตวิทยา
๒.๑.๒.๕ การตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และพลังงาน
๒.๑.๒.๖ การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๓ กลุ่มการก�าหนด
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๓.๑ โครงสร้างและ
กระบวนการก�าหนดยุทธศาสตร์
๒.๑.๓.๒ กระบวนการ
ก�าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๓.๓ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการก�าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๔ กลุ่มวิชาการพัฒนา
แนวทางไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๔.๑ แนวทางทีส่ า� คัญ
ของการพัฒนายุทธศาสตร์
๒.๑.๔.๒ เครื่องมือในการ
พัฒนาแนวทางทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๔.๓ กระบวนการ
พัฒนาแนวทางไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
44
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ชั่วโมง

หน่วยกิต

ผนวก

หน้ำ

หมำยเหตุ

(บ.๓)
(บ.๒๑, ส.๑๒)
(บ.๖, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๙, ถ.๖, ส.๖)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๙, ส.๖, ถ.๖)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
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๒.๑.๕ กลุ่มวิชาการจัดสรร
ทรัพยากรและเครื่องมือทางยุทธศาสตร์
๒.๑.๕.๑ ทรัพยากรกับความมั่นคง
๒.๑.๕.๒ เครื่องมือและการใช้
เครื่องมือในการจัดการทรัพยากร
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑.๕.๓ กระบวนวิธีในการ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อน�าไป
สูเ่ ป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๒.๒ หมวดวิชำที่ ๒
แนวคิดและทฤษฎีส�ำคัญในกำร
พัฒนำยุทธศำสตร์ (วิชำรอง)
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาผู้น�าทาง
ยุทธศาสตร์
๒.๒.๑.๑ อนาคตศาสตร์และ
ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์
๒.๒.๑.๒ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
๒.๒.๑.๓ การตัดสินใจและ
กระบวนวิธีในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
๒.๒.๑.๔ สันติวิธีและการ
บริหารจัดการความขัดแย้ง
๒.๒.๑.๕ การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤติ
๒.๒.๑.๖ ธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ
๒.๒.๒.๑ แนวคิดในการ
ป้องกันประเทศและความมั่นคง
แห่งชาติยุคใหม่
๒.๒.๒.๒ สิทธิมนุษยชนและ
องค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคง
แห่งชาติ

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ผนวก

หน้ำ

หมำยเหตุ

(บ.๙, ส.๖, ถ.๖)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)
(บ.๓, ส.๒, ถ.๒)

๖๑
(บ.๕๑, ส.๖,
ถ.๔)
(บ.๒๑, ถ.๒)
(บ.๖, ถ.๒)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๑๘, ถ.๒)
(บ.๓, ถ.๒)
(บ.๓)
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๒.๒.๒.๓ การสื่อสารทาง
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์
๒.๒.๒.๔ การปฏิรูปภาค
ส่วนความมั่นคง (Security
Sector Reform : SSR)
๒.๒.๒.๕ การปฏิวัติกิจการ
ทหารและแนวโน้มการปรับปรุง
กองทัพให้ทันสมัย
๒.๒.๓ กลุ่มวิชาการศึกษา
เฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคง
แห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒.๓.๑ ประเด็นความ
ขัดแย้งทางประวัติศาสตร์
๒.๒.๓.๒ ประเด็นความมั่นคง
ภายในประเทศ
๒.๒.๓.๓ ประเด็นความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
๒.๒.๓.๔ ประเด็นความมั่นคง
ในศตวรรษที่ ๒๑

ชั่วโมง

หน่วยกิต

ผนวก

หน้ำ

หมำยเหตุ

(บ.๖)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๑๒, ส.๖)
(บ.๓)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)
(บ.๓, ส.๒)

๒.๓ หมวดวิชำที่ ๓
(บ.๙, ป.๓๗)
กำรจัดท�ำเอกสำรทำงวิชำกำร
(วิชำประกอบ/บังคับ)
๒.๓.๑ ความรู้ทั่วไปและ
(บ.๓)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
๒.๓.๒ การก�าหนดปัญหา
(บ.๓)
ในการศึกษาและการทบทวน
๒.๓.๓ เทคนิคการเขียนรายงาน
(บ.๓)
ทางวิชาการ
๒.๓.๔ การศึกษาค้นคว้า
(ป.๒๐)
และการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๓.๕ ประเมินความก้าวหน้า
(ป.๑๗)
ตามระยะเวลา/พบอาจารย์
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ล�ำดับ วิชำ

๓

๔

ชั่วโมง

๒.๔ หมวดวิชำที่ ๔
กิจกรรมทำงวิชำกำร โดยกำร
บรรยำยพิเศษ (วิชำประกอบ/บังคับ)
๒.๔.๑ การต้านทุจริต
๒.๔.๒ ประเด็นความมั่นคง
ของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน
๒.๔.๓ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับความมั่นคงของชาติ
ภำคปฏิบัติ/กำรดูงำน
๓.๑ กลุ่มวิชาการฝึก
๓.๑.๑ สัมมนาและถกแถลง
๓.๑.๒ การฝึกปฏิบัติ (งานมอบ
ส่วนบุคคล/รุ่น)
๓.๑.๓ การฝึกปฏิบัติลงพื้นที่
รวบรวมข้อมูล
๓.๑.๔ การแถลงผลการศึกษา
๓.๒ กลุ่มวิชาการศึกษาดูงาน
๓.๒.๑ การศึกษาดูงานในประเทศ
๓.๒.๑.๑ การศึกษาดูงาน
ใน กทม. และปริมณฑล
๓.๒.๒ การศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ
เบ็ดเตล็ด
๔.๑ การด�าเนินกรรมวิธีเปิด-ปิด
การศึกษา
๔.๒ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๔.๓ เวลาของผู้บังคับบัญชา
๔.๔ สัมมนาหลักสูตร
(รวมการปัจฉิมนิเทศ)
รวม

หมำยเหตุ

บ.
ป.
บฝ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หน่วยกิต

ผนวก

หน้ำ

หมำยเหตุ

(บ.๙)
(บ.๓)
(บ.๓)
(บ.๓)
(ป.๑๐๘)
(ป.๑๐)

(ป.๑๐)
(ป.๙๘)

(บ.๒๑, ป.๑๑)
(ป.๔)
(บ.๒๑)
(ป.๔)
(ป.๓)
๓๘๐
บรรยาย
ปฏิบัติ
แบบฝึกหัด

ส.
ทส.
ถ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สัมมนา
ทดสอบ
ถกแถลง
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ตอนที่ ๗

กำรจัดท�ำเอกสำรวิชำกำร
๑. ส่วนประกอบงำนเอกสำรวิชำกำร
ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ ได้กา� หนดรูปแบบการจัดท�าเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์โดย
ก�าหนดให้เอกสารวิชาการมีส่วนประกอบส�าคัญ ดังนี้
- ส่วนน�า
- ส่วนเนื้อเรื่อง
- ส่วนอ้างอิง
- ภาคผนวก
- ประวัติย่อผู้วิจัย
๑.๑ ส่วนน�ำ ส่วนประกอบของส่วนน�าในการจัดท�าเอกสารวิจยั จะต้องจัดให้เรียงตามล�าดับ ดังนี้
๑.๑.๑ ปกหน้า ใช้แบบที่ก�าหนดให้ดัง ภำคผนวก
๑.๑.๒ ปกใน คือหน้าชื่อเรื่อง ผู้เขียน และหลักสูตร
๑.๑.๓ บทคัดยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ผูเขียน วัตถุประสงค วิธีการดําเนิน เเละผลการ
ศึกษา (โดยสรุป )
๑.๑.๓ ค�าน�าและกิตติกรรมประกาศ ในการเขียนเอกสารวิจยั ของหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
๑.๑.๔
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะต้องมีค�าน�า ส่วนกิตติกรรมประกาศจะมีหรือไม่มีแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้เขียน
๑.๑.๕ สารบัญ เป็นรายการทีแ่ สดงถึงส่วนประกอบส�าคัญทัง้ หมดของเอกสารวิจยั ทีม่ กี าร
๑.๑.๔
เรียงล�าดับหมายเลขหน้าให้เห็นอย่างชัดเจน
๑.๒ ส่วนเนือ้ เรือ่ งเป็นส่วนแสดงสาระส�าคัญของเอกสารวิชาการการแบ่งจ�านวนบทส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาของการวิจัย โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น ๕ บท โดยมีส่วนประกอบภายในบท ดังนี้
บทที่ ๑ บทน�า
บทที่ ๒ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีด�าเนินการศึกษา
บทที่ ๔ ผลการศึกษา
บทที่ ๕ บทสรุป
เป็นส่วนของการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการวิจัย
ทัง้ หมดโดยย่อ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นศึกษาได้ในเวลาไม่นานนัก การสรุปผลต้องใช้หลักการและเหตุผล ส่วนการอภิปรายผลการ
วิจัยนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัยเกี่ยวกับผลของการวิเคราะห์ข้อมูล อาจแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย
และขัดแย้งกับผลการวิจัยก็ได้ โดยอ้างอิงกับทฤษฎีที่กล่าวไว้ในข้อที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยตัวอย่าง
ส่วนประกอบ เนื้อหาวิชาการดัง ภำคผนวก ง
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๑.๓ ส่วนอ้ำงอิง
ผูท้ า� การวิจยั ต้องมีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ า� มาใช้ในการศึกษาด้วย โดยการจัดท�าบรรณานุกรม
ถือเป็นการอ้างอิงที่จ�าเป็นต้องจัดท�าไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งต้องจัดท�าบรรณานุกรมไว้ท้ายเล่ม เพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๑.๔ ภำคผนวก
เป็นส่วนประกอบของเอกสารวิจัยที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น หรือให้ประโยชน์แก่ผู้
อ่านนอกเหนือจากเนื้อเรื่อง ซึ่งไม่สมควรรวมไว้ด้วยกันกับเนื้อความ จึงต้องแยกไว้ต่างหาก เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่มีหลักฐานอยู่แล้ว เป็นต้น โดยหน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้า
ใหม่มีค�าว่า ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ และตามด้วยเนื้อหาของภาคผนวกในหน้าถัดไป
กรณีมีหลายผนวก ในหน้าต่อไปให้พิมพ์ค�าว่า ผนวก ก ไว้ห่างจากขอบบน ๑ ๑/๒ นิ้ว บรรทัดต่อมา
พิมพ์ชื่อผนวก เมื่อภาคผนวกมีหลายภาคให้ใช้พยัญชนะไทยเรียงล�าดับจาก ก – ฮ เช่น ผนวก ก, ผนวก ข, ผนวก ค
ฯลฯ ถ้าภาคผนวกมีเชิงอรรถ ให้ล�าดับหมายเลขของเชิงอรรถ โดยแยกแต่ละภาคผนวก วิธีลงเชิงอรรถ และวิธีพิมพ์
ให้ท�าเช่นเดียวกับเชิงอรรถของเนื้อเรื่อง
๑.๕ ประวัติย่อผู้วิจัยประกอบด้วย
๑.๕.๑ ชื่อ นามสกุล พร้อมด้วยค�าน�าหน้านาม เช่น ยศ ฐานันดรศักดิ์ฯ
๑.๕.๒ วัน เดือน ปีเกิด
๑.๕.๓ การศึกษา
๑.๕.๔ ประวัติการท�างาน โดยย่อ
๑.๕.๕ ต�าแหน่งปัจจุบัน
๒. กำรจัดท�ำรำยงำนเอกสำรวิชำกำร
เพื่อให้การเขียนงานเอกสารทางวิชาการของนักศึกษาประจ�าหลักสูตรนักยุทธศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องจัดท�าคูม่ อื การเขียนเอกสารวิชาการขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาทราบถึงแนวทางในการจัด
ท�าเอกสารวิชาการ และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในงานเขียน โดยรูปแบบการพิมพ์เอกสารวิชาการจะมีรายละเอียด
ที่ส�าคัญ ดังนี้
๒.๑ กำรใช้ตัวอักษร
๒.๑.๑ แบบตัวอักษรภาษาไทย “TH SarabunPSK” สีด�า คมชัด สะดวกแก่การอ่าน
และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
๒.๑.๒ แบบตัวอักษรไทยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�า และตัวต่อ ๆ
ไปของค�าใช้ตัวพิมพ์เล็ก และต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
๒.๑.๓ ขนาดอักษร (บทที่และชื่อบท ขนาดอักษร ๒๔ ตัวหนา, หัวข้อใหญ่ ขนาดอักษร
๒๐ ตัวหนา, หัวข้อย่อย ขนาดอักษร ๑๘ ตัวหนา, ข้อความอื่น ๆ ขนาดอักษร ๑๖ ตัวธรรมดา)
๒.๒ กำรใช้ตัวเลข
๒.๒.๑ แบบตัวเลข ใช้เลขอารบิก แบบและขนาดตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ทั้งเล่ม
๒.๒.๒ แบบเลขหน้า ใช้เลขอารบิก ขนาด ๑๖ ตัวธรรมดา วางเลขหน้าไว้ด้านบนขวามือ

52

1.indd 52

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั

4/12/2561 15:51:48

51:48

๒.๓

กำรเว้นว่ำงริมขอบกระดำษ
๒.๓.๑ ขอบบน เว้นว่าง ๑ ๑/๒ นิ้ว (จากขอบบนถึงบรรทัดแรกของเนื้อหาที่พิมพ์ ยกเว้น
หน้าแรกที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้น ๒ นิ้ว)
๒.๓.๒ ขอบซ้ายมือ เว้นว่าง ๑ ๑/๒ นิ้ว
๒.๓.๓ ขอบขวามือ เว้นว่าง ๑ นิ้ว
๒.๓.๔ ขอบล่าง เว้นว่าง ๑ นิ้ว
ทั้งนี้ การเว้นว่างริมขอบกระดาษ ดูตัวอย่างตามภาคผนวก
๒.๔ กำรใช้กระดำษพิมพ์
การจัดพิมพ์เอกสารวิจยั ส�าหรับส่งให้กบั ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ ให้ใช้กระดาษพิมพ์สขี าวไม่มี
บรรทัดชนิดน�้าหนักไม่ต�่ากว่า ๘๐ กรัม/ ตารางเมตร ขนาด ๘ ๑/๘ X ๑๑๕/๘ นิ้ว (เอ ๔) จัดท�าจ�านวน ๑ เล่ม พร้อม
ไฟล์เอกสารโดยให้พิมพ์จากเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์หน้าเดียว ไม่ต้องพิมพ์หน้าหลัง หรือจะถ่ายเอกสารก็ได้แต่
ต้องชัดเจน
๒.๕ กำรเว้นระยะกำรพิมพ์
๒.๕.๑ ระยะห่างระหว่างบรรทัดของเนื้อหา ไม่เว้นบรรทัด (เว้น ๑ บรรทัดคอมพิวเตอร์)
๒.๕.๑.๑ ไม่เว้นบรรทัด หรือ เว้น ๑ บรรทัดคอมพิวเตอร์ ระหว่าง
(๑) บทที่ กับ ชื่อบท
(๒) หัวข้อย่อยกับหัวข้อย่อย
(๓) หัวข้อย่อย กับ เนื้อหา (ยกเว้นกรณีพิมพ์เนื้อหาต่อเนื่องจากหัวข้อ
ย่อยให้พิมพ์ต่อเนื่องได้เลย)
(๔) เนื้อหา
(๕) การขึ้นย่อหน้าใหม่ระหว่างเนื้อหา
๒.๕.๑.๒ เว้น ๑.๕ บรรทัด หรือ เว้น ๑๒ pts. คอมพิวเตอร์ ระหว่าง
(๑) หัวข้อส�าคัญ
(๒) หัวข้อส�าคัญ กับ หัวข้อย่อยแรก
(๓) ชื่อบท กับ หัวข้อส�าคัญ
(๔) หัวข้อส�าคัญ กับ ย่อหน้าแรกของหัวข้อส�าคัญ
๒.๕.๒ การพิมพ์หวั ข้อย่อยหัวข้อแรก หรือการขึน้ ย่อหน้าใหม่ ให้ยอ่ หน้าเข้ามา ๒ เซนติเมตร
หัวข้อย่อย ๆ ต่อไปให้เริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนหน้านั้น (ตัวอย่างการพิมพ์และการแบ่ง หัวข้อ
ต่าง ๆ ตามภาคผนวก ก)
๒.๖ กำรล�ำดับหน้ำ
๒.๖.๑ ส�าหรับส่วนน�า ได้แก่ ค�าน�า สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภาพ หรือสารบัญ
แผนภูมิ ค�าอธิบาย ค�าย่อ และสัญลักษณ์ ให้ใช้พยัญชนะไทยในการล�าดับหน้า โดยให้หน้าพยัญชนะอยูก่ งึ่ กลางห่างจาก
ขอบบนกระดาษ ๑ นิ้ว (ไม่ใช้พยัญชนะ ฃ, ฅ, ฆ)
๒.๖.๒ ในส่วนเนื้อเรื่อง ตั้งแต่บทที่ ๑ ถึงบทสุดท้าย ส่วนอ้างอิง ได้แก่ บรรณานุกรม ภาค
ผนวก และประวัตยิ อ่ ผูว้ จิ ยั ให้ใช้ตวั เลขในการล�าดับหน้า โดยให้เลขหน้า อยูต่ รงกึง่ กลาง ห่างจากขอบบนกระดาษ ๑ นิว้
ส�าหรับหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับ
จ�านวนหน้ารวมด้วย
๒.๖.๓ ขนาดตัวพยัญชนะ และเลขที่ใช้ก�ากับหน้าให้ใช้ขนาด ๑๖ ตัวธรรมดา
ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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๒.๗ ตำรำง และแผนภำพ
ตำรำง จะต้องประกอบด้วยล�าดับที่ของตาราง (ให้เรียงล�าดับที่ของตารางแยกแต่ละบท เช่น ๑-๑,
๑-๒, ๒-๑, ๒-๒) ชือ่ ของตาราง หัวตาราง ส่วนข้อความ และทีม่ าของตาราง โดยปกติให้พมิ พ์อยูใ่ นหน้าเดียวกันทัง้ หมด
ในกรณีที่ตารางมีความยาวมากไม่สามารถให้สิ้นสุดในหน้าเดียวได้ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป แต่ทงั้ นีต้ อ้ งพิมพ์
ล�าดับทีช่ อื่ ของตารางและมีวงเล็บ (ต่อ) ด้วย ต้องมีสว่ นหัวของตารางและมีสว่ นของข้อความในตารางรวมอยูด่ ว้ ยในแต่ละ
หน้าอย่างน้อย ๒ บรรทัด ส�าหรับตารางทีไ่ ม่สามารถบรรจุขอ้ ความในแนวตัง้ ได้ อนุญาตให้จดั ตารางไว้ในแนวนอน โดย
หันหัวตารางเข้าหาขอบซ้าย และให้เลขหน้าอยู่ด้านบนเช่นเดิม
ส�ำหรับแผนภำพ(ในทีน่ ใี้ ห้หมายรวมถึง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ) จะต้องประกอบด้วยล�าดับที่
และชือ่ ของแผนภาพ(ให้เรียงล�าดับทีข่ องแผนภาพแยกแต่ละบท เช่น ๑ - ๑,๑ - ๒,๒ - ๑,๒ - ๒)ตาราง และแผนภาพ ต้อง
จัดท�าเป็นสารบัญตาราง หรือสารบัญแผนภาพ ไว้ตอ่ จากสารบัญปกติ การเขียนอ้างอิงทีม่ าของตาราง หรือแผนภาพให้ใช้หลัก
เกณฑ์การอ้างอิงแบบแทรกอยูใ่ นเรือ่ ง (รูปแบบ ระบบ ชือ่ ผูแ้ ต่ง – ปี) และให้นา� รายละเอียดไปเขียนไว้ในบรรณานุกรม (ถ้า
เป็นตารางหรือแผนภาพที่ประมวลขึ้นมาเอง ไม่ต้องระบุแหล่งที่มา)
๒.๘ รูปแบบปกเอกสำรวิชำกำร
ก�าหนดให้เขียนชือ่ งานวิชาการ ชือ่ ผูจ้ ดั ท�าทีป่ กเอกสาร และให้ใช้คา� ว่า “นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
รุน่ ที่ ๑๒ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัวอย่างตาม ภาคผนวก ง)
๒.๙ กำรเขียนส่วนอ้ำงอิง (รายการอ้างอิง และบรรณานุกรม)
เอกสารวิชาการต้องมีการอ้างอิงเพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ เพือ่ ให้เกียรติเจ้าของผลงานทีถ่ กู กล่าวถึง
และเพือ่ ให้ผอู้ า่ นทีส่ นใจสามารถไปค้นคว้าเพิม่ เติมได้ โดยศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ได้กา� หนดให้มกี ารอ้างอิงขัน้ สูงตาม
รูปแบบ APA (American Psychological Association) หรือใช้รูปแบบการอ้างอิงพื้นฐาน ดังนี้
๒.๙.๑ กำรอ้ำงอิง ให้ใช้แบบแทรกปนไปในเนื้อหาตามระบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปี
พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างถึง ไว้ในวงเล็บหลังข้อความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๙.๑.๑ ผู้แต่ง/ผู้ผลิต/ผู้ให้ข้อมูล
กรณี ผู้เขียนหรือผู้แต่งที่เป็นบุคคล ให้เขียนเฉพาะชื่อและตามด้วยชือ่ สกุล (แม้วา่
จะเขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ) ส�าหรับชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะชือ่ สกุล (Surname)โดยไม่ต้องลงค�าน�าหน้า
นามบอกเพศ (นาย, นาง, นางสาว) ต�าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) คุณวุฒิ (ดร.) และอาชีพ (เช่น นายแพทย์
เป็นต้น) รวมถึงยศทางทหาร (เช่น พล.อ. เป็นต้น)
กรณี ผู้เขียน หรือผู้จัดท�ำ หรือผู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นหน่วยงำน ให้ใส่ชื่อหน่วย
งานนั้น ๆ แทนบุคคล โดยเขียนชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อนแล้วตามด้วยหน่วยงานล�าดับรองและตามด้วยหน่วยงานย่อย
ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการให้ใส่ชื่อหน่วยงานที่มีฐานะอย่างน้อยที่สุดเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรมเป็นหลัก แล้ว
ตามด้วยหน่วยงานล�าดับรองและล�าดับย่อย โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างหน่วยงานแต่ละระดับ
เมื่อเขียนชื่อผู้แต่งเสร็จแล้วให้ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) ทันที
๒.๙.๑.๒ ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ ปีที่ปรากฏข้อมูล หรือปีที่เข้าถึงข้อมูล (กรณีเป็น
ข้อมูลจาก WWW และไม่ปรากฏปีที่ผลิต/ ปีเผยแพร่ข้อมูล) เอกสารภาษาไทยใส่เฉพาะตัวเลขปี พ.ศ. เอกสารภาษา
ต่างประเทศใส่เฉพาะใช้ตวั เลขปี ค.ศ. ซึง่ เป็นปีทปี่ รากฏอยูใ่ นการพิมพ์ และใช้ปที พี่ มิ พ์ หรือปีทเี่ ผยแพร่ หรือปีลขิ สิทธิ์
(copyright = C) ล่าสุด ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์หรือปีลิขสิทธิ์ให้ใช้ ม.ป.ป. ซึ่งย่อมาจากค�าเต็มว่าไม่ปรากฏปีพิมพ์ หรือ n.d.
ย่อมาจาก no date ใส่แทน ยกเว้นถ้าเป็นข้อมูลจาก WWW และไม่ปรากฏปีที่เผยแพร่ ให้ใช้ปีที่เข้าถึงแทน
ก่อนเขียนปีพิมพ์ให้เว้น ๑ ระยะ แล้วตำมด้วยเครื่องหมำยจุดคู่ (:)
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๒.๙.๑.๓ เลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิง ให้ใส่เฉพาะตัวเลขของหน้าของเอกสารที่อ้าง
ถ้ามีหน้าเดียวให้ใส่ตัวเลขหน้านั้น ถ้ามีหลายหน้าให้ใส่เลขหน้าใดถึงหน้าใด หรือหากมีหน้าต่อเนื่องให้ใส่เลขหน้า เช่น
๓๙,๖๘-๘๐ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และโสตทัศนวัสดุ ไม่มีเลขหน้าไม่ต้องใส่
ต่อไปเป็นตัวอย่างพอสังเขปส�าหรับการเขียน ซึง่ สามารถหารายละเอียดเพิม่ เติมได้
ตัวอย่ำง (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์: เลขหน้า)
(รัชนัย อินทุใส, ๒๕๓๘: ๔-๕)
(กุลวนิดา มาสุปรีดิ์ และวัฒนา บางโพธิ์, ๒๕๓๑: ๘๓)
(Carph, Dundee, and Smith, ๑๙๙๙: ๒๕)
(Carph, et al., ๑๙๙๙: ๕๐)
(“Information Brokers.”, n.d.: ๑๕)
(เสฐียรโกเศศ, ๒๕๑๑: ๒๓๔)
(กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๔๒: ๑๐-๑๕)
การเขียนรายการอ้างอิงต้องเขียนด้วยภาษาเดียวกับต้นฉบับที่ใช้อ้างอิง เช่น หากเอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็น
เอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย ชื่อผู้เขียนดั้งเดิมแม้จะเป็นชาวต่างชาติจะต้องเขียนด้วยภาษาไทยด้วยวิธีการเทียบค�า
ศัพท์ (Transliteration) ชื่อนั้นตามวิธีการของราชบัณฑิตยสถาน
๒.๙.๒ บรรณำนุกรม
การเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนอย่างถูกต้องตามแบบแผนสากลแล้วจัดเรียงตามล�าดับอักษรตัวแรก
ของแหล่งข้อมูล ทั้งนี้มักจะเป็นชื่อผู้แต่ง หรืออาจเป็นชื่อหนังสือ ชื่อบทความบ้างก็ได้หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
อนึ่ง มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้แยก
บรรณานุกรมออกเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ แล้วจึงจัดเรียงตามล�าดับอักษรตัวแรกของ
รายการแรกของบรรณานุกรมแต่ละรายการ
ในการเขียนหรือพิมพ์บรรณานุกรมนัน้ จะต้องเริม่ ต้นรายการแรก โดยเขียนหรือพิมพ์ชดิ ขอบกระดาษ
ด้านซ้ายที่เว้นระยะ ๑.๕ นิ้วไว้แล้ว และหากข้อความยังไม่จบตอน บรรทัดต่อไปให้ย่อหน้าเข้ามา ๘ ระยะตัวอักษร
โดยเขียนหรือพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ ๙
การเว้นระยะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
หลังเครื่องหมาย มหัพภาค
(. period)
เว้น ๒ ระยะ
หลังเครื่องหมาย อัญประกาศ (“___” quotation) เว้น ๒ ระยะ
หลังเครื่องหมาย จุลภาค
(, comma)
เว้น ๑ ระยะ
หลังเครื่องหมาย อัฒภาค
(; semi-colon)
เว้น ๑ ระยะ
หลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู่
(: colons)
เว้น ๑ ระยะ
๒.๙.๓ หลักเกณฑ์กำรเขียนบรรณำนุกรม
๒.๙.๓.๑ ต�าแหน่งของบรรณานุกรมจะอยู่ท้ายบทแต่ละบทหรือท้ายเล่ม
๒.๙.๓.๒ ใส่ค�าว่า บรรณานุกรมไว้กลางหน้ากระดาษหน้าแรกของบรรณานุกรม
๒.๙.๓.๓ ถ้ามีเอกสารอ้างอิงมาก ให้แยกเอกสารอ้างอิงเป็นเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ลงรายการบรรณานุกรมเอกสารภาษาไทยก่อนเอกสารภาษาต่างประเทศ
๒.๙.๓.๔ เริม่ ต้นแต่ละรายการของบรรณานุกรมโดยพิมพ์ชดิ ขอบซ้ายมือ ถ้าไม่จบ
ในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดมาในระยะที่ ๙
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๒.๙.๓.๕ ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนงานหลายเรื่องและน�ามาลงรายการ
บรรณานุกรมไว้ดว้ ยกัน งานชิน้ แรกให้ลงนามผูแ้ ต่งตามหลักเกณฑ์การลงรายการผูแ้ ต่งในบรรณานุกรม ต่อมาชิน้ หลัง ๆ
ใช้ขดี เส้นยาวติดต่อกันระยะ ๘ ช่วงตัวอักษรแทนนามผูแ้ ต่ง ตามด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาคแล้วจึงขึน้ ชือ่ เรือ่ งและเรียง
ล�าดับตามอักษรชื่อเรื่องนั้น
ตัวอย่ำง
ภัทรธิราผลงามทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำ.เลย : สถาบันราชภัฏเลย, ๒๕๔๔__________. ระเบียบ
วิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์.เลย : สถาบันราชภัฏเลย, ๒๕๔๓
ในกรณีทเี่ ป็นผูแ้ ต่งคนเดียวกัน หนังสือเรือ่ งเดียวกัน ให้เรียงตามปี พ.ศ.ที่
แต่งโดยน�าปีที่แต่งก่อนน�าหน้า แล้วตามด้วยปีต่อ ๆ มา
๒.๙.๓.๕.๖ การลงรายการบรรณานุกรม เอกสารใช้ข้อมูลจากหน้าปกใน
(Title page) เป็นส�าคัญ การเว้นระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอนใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเชิงอรรถ
๒.๙.๔ รูปแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
การลงรายการบรรณานุกรมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักฐานหรือวัสดุ
ที่น�ามาอ้างอิง ซึ่งในแต่ละหน่วยงาน หรือสถาบันอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันก็ได้ ในที่นี้ขอน�าเสนอรูปแบบการลง
บรรณานุกรมซึ่งก�าหนดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548, 28-33) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ราย
ละเอียดมี ดังนี้
๒.๙.๔.๑ หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
เสาวณีย์ ทรงสุนทร. ควำมรู้เบื้องต้นทำงบรรณำรักษศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง, ๒๕๓๐.
๒.๙.๔.๒ หนังสือแปล
ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.แปลจากเรื่องเดิม โดยผู้แปล.ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
มอร์แกน. โธมัส เอ. ห้องสมุดประชำชน. แปลจาก Public Library โดย พัชรินทร์ บัวสุวรรณ. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เวียงไทย, ๒๕๓๑.
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๒.๙.๔.๓ บทควำมในหนังสือ
ผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อหนังสือ. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี) ครั้งที่พิมพ์. เลขหน้าที่อ้างอิง.
สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
จินตนา พรตตะเสน. “ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี.” ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องบทบาทของภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการท่องเที่ยว.หน้า ๒๙๐ - ๓๒๐. กรุงเทพฯ : สมาคม ภูมิศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๓๐.
๒.๙.๔.๔ บทควำมในสำรำนุกรม
ผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อสำรำนุกรมเล่มที่(ปีที่พิมพ์) : เลขหน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่ำง
พงศ์ศกั ดิว์ ชิ ติ . “เพชร.” สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน๒๑ (๒๕๒๙ - ๒๕๓๐) : ๑๓๔๖๙ - ๑๓๔๗๘.
๒.๙.๔.๕ วำรสำร
ผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวำรสำรปีที่ (เดือนปี) : เลขหน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่ำง
นิเชตสุนทรพิทักษ์. “วิทยาลัยครู ... ความจ�าเป็นที่ต้องปรัปบรุงพ.ร.บ.” คุรุปริทัศน์ ๑๗
(ม.ค. -มี.ค. ๒๕๓๕): ๑๒ - ๒๓.
๒.๙.๔.๖ หนังสือพิมพ์
ผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์. (วันเดือนปี) : เลขหน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่ำง
ทองใบทองเปาด์. “ขอน�้าขอเขื่อนให้แผ่นดินอีสาน.” สยำมรัฐ(๑๐เมษายน๒๕๓๒) : ๘.
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๒.๙.๔.๗ วิทยำนิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยำนิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์สถาบัน, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
ประไพอุดมทัศนีย์. เงื่อนไขทำงสังคมและคุณสมบัติส่วนตัวกับกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนโครงกำรศูนย์
กำรศึกษำเพื่อชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.) กรณีของบ้ำนแม่ริดน้อยและบ้ำนแม่ริดป่ำแก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐.
๒.๙.๔.๘ จุลสำร
เอกสารอัดส�าเนาและเอกสารไม่ตีพิมพ์ใช้รูปแบบการลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือยกเว้นชื่อเรื่องให้ใส่ใน
เครือ่ งหมายอัญประกาศและระบุลกั ษณะของเอกสารนัน้ ๆ เช่นถ้าเป็นเอกสารไม่ตพี มิ พ์ให้ใช้คา� ว่า “อัดส�าเนา”
ตัวอย่ำง
สุวคนธ์ผดุงอรรถ : “ระบบเลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ.” กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร, ๒๕๒๘.
(อัดส�าเนา)
๒.๙.๔.๙ เอกสำรที่ไม่เป็นหนังสือเล่ม
ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ. เลขที่ของเอกสาร (ถ้ามี) “ชื่อเอกสาร.” วันเดือนปี.
ตัวอย่ำง
หอสมุดแห่งชาติ. เลขหน้าที่๑๒ “จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓.” จ.ศ. ๑๒๐๖.
๒.๙.๔.๑๐ บทวิจำรณ์หนังสือในวำรสำร
ผูว้ จิ ารณ์. วิจารณ์เรือ่ งชือ่ หนังสือทีว่ จิ ารณ์โดยชือ่ ผูแ้ ต่งหนังสือ. ชือ่ วารสารปีที่ (เดือนปี) : เลขหน้าทีอ่ า้ งอิง.
ตัวอย่ำง
ส�าเนาเพ่งวรรณ. วิจารณ์เรื่องลูกพ่อคนหนึ่งโดยวัฒน์วรรลยางกูร. ถนนหนังสือ๔ (สิงหาคม๒๕๒๐) :
๘๙ - ๙๑.
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๒.๙.๔.๑๑ กำรสัมภำษณ์
สัมภาษณ์ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ต�าแหน่ง (ถ้ามี) วันเดือนปีที่ท�าการสัมภาษณ์.
ตัวอย่ำง
สัมภาษณ์ทักษิณชินวัตร. นายรัฐมนตรี. ๑๖พฤษภาคม๒๕๔๕.
๒.๙.๔.๑๒ วัสดุย่อส่วน ให้ลงรายการบรรณานุกรมตามแบบเดิมของวัสดุนั้น ๆ
และแจ้งไว้ท้ายรายการว่าไมโครฟิลม์ (Microfilm) หรือไมโครฟิช (Microfiche)
ตัวอย่ำง
“นิทานโบราณว่าด้วยราชสีห์กับช้าง” ดรุโณวาท. ๑ : ๔๘ - ๕๒ : กรกฎาคม๒๔๑๗,ไมโครฟิล์ม.
๒.๙.๔.๑๓ วัสดุไม่ตีพิมพ์อื่น ๆ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุให้แจ้งลักษณะของวัสดุไว้
หลังรายการชื่อเรื่อง โดยใส่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก
ผู้จัดท�า (หน้าที่ที่รับผิดชอบ). ชื่อวัสดุ [ลักษณะของวัสดุ]. สถานที่ผลิต : ผู้ผลิต (ถ้ามี),ปีที่ผลิต.
ตัวอย่ำง
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี. บริการของห้องสมุด[สไลด์] กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๓๖.
๒.๙.๔.๑๔ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์
ผู้จัดท�า (หน้าที่ที่รับผิดชอบ). ชื่อรายการ
ตัวอย่ำง
(กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน์ชุด “มรดกไทย”)
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๒.๙.๔.๑๕ สไลด์ ฟิล์มสตริปส์
ผู้จัดท�า (หน้าที่ที่รับผิดชอบ). ชื่อวัสดุ [ลักษณะของวัสดุ]
๒.๙.๔.๑๖ เทป
ผู้จัดท�า (หน้าที่ที่รับผิดชอบ). ชื่อวัสดุ [ลักษณะของวัสดุ]
๒.๙.๔.๑๗ กำรอ้ำงเอกสำรอันดับรอง มีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าให้ความส�าคัญของเอกสารเดิมมากกว่า ให้ขนึ้ ต้นด้วยผูแ้ ต่งและชือ่
เรื่องของเอกสารเดิม ใช้ค�าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “กล่าวถึงใน” (“quoted in” หรือ“cited by”) น�าหน้าชื่อผู้แต่งของ
เอกสารรอง ดังนี้
ผู้แต่งเอกสารเดิม. ชื่อเอกสำรเดิม.ครั้งที่พิมพ์ (สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์) หน้าที่อ้างอิง
อ้างถึงในผู้แต่งเอกสารรองชื่อเอกสารรอง.ครั้งที่พิมพ์.(สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่ำง
สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์. หลักเกณฑ์การท�าบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๕๑๐, อ้างถึงใน กมลา รุ่งอุทัยและคนอื่น ๆ. หลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (AACR2.) ม.ป.ท., ๒๕๓๑.
(๒) ถ้ำให้ควำมส�ำคัญของเอกสำรรองมำกกว่ำ ให้ลงรายการเอกสาร
รองตามด้วยค�าว่า “อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก” (“quoting” หรือ “citing”) น�าหน้าชื่อผู้แต่งของเอกสารเดิม ดังนี้
ผูแ้ ต่งเอกสารรอง. ชือ่ เอกสำรรอง. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (สถานทีพ่ มิ พ์ : ส�านักพิมพ์, ปีทพี่ มิ พ์) , หน้าทีอ่ า้ งอิง. อ้างจาก
ผู้แต่งเอกสารเดิม. ชื่อเอกสำรเดิม.ครั้งที่พิมพ์.(สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์) , หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่ำง
กมลารุ่งอุทัยและคนอื่น ๆ . หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน.ฉบับพิมพ์ครั้งที่๒
(AACR2.). (ม.ป.ท., ๒๕๓๑.), หน้า๒๗อ้างจากสุทธิลักษณ์อ�าพันวงศ์. หลักเกณฑ์การท�าบัตรรายการหนังสือ
ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์และตัวอย่างบัตร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๐.
หมำยเหตุ การพิมพ์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ชือ่ หนังสือหรือชือ่ วารสารไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ แต่พมิ พ์เป็นอักษรตัวหนาหรือ
ตัวเอียง (ภาษาอังกฤษ) แทน
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๒.๙.๔.๑๘ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Electronic
Document)สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญอีกชนิดหนึ่งสามารถสืบค้นได้ ๒ ระบบ คือ ระบบออนไลน์
(Online) และระบบซีดีรอม (CD-ROM)
(๑) ระบบออนไลน์ เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลผ่าน
เครือข่าย ซึ่งอาจจะสืบค้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูล (FTP)
(๒) ระบบซีดีรอม เป็นระบบสืบค้นข้อมูลจากแผ่นดิสเก็ตส์ หรือแผ่นซีดี
รอมที่บรรจุข้อมูลส�าเร็จรูปไว้แล้ว สามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่บริการนั้น ๆ โดย
ไม่ต้องต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ รูปแบบการลงรายการอ้างอิง มีดังนี้
แบบที่ ๑
ชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบหลัก. ชือ่ แฟ้มข้อมูลหรือชือ่ โปรแกรม [ประเภทของสือ่ ].สถานทีผ่ ลิต: ชือ่ ผูผ้ ลิต หรือ ผูเ้ ผยแพร่,ปี
ที่จัดท�า. แหล่งที่มา: ชื่อแหล่งย่อย [วัน เดือน ปี เข้าถึงข้อมูล]
ตัวอย่ำง
Miller, W.; Miller, A.; and Kline, G. the CPS 1974 American national election study [Machine
readable data file]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political Studies
(Producer). Ann Arbor: Inter-University Consortium for Political and Social Research
(Distributor), 1975.
แบบที่ ๒
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก. ปีที่จัดท�า. ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรม [ประเภทของสื่อ].สถานที่ผลิต: ชื่อผู้ผลิต
หรือผู้เผยแพร่.แหล่งที่มา: ชื่อของแหล่งที่มา/ชื่อแหล่งย่อย [วัน เดือน ปี เข้าถึงข้อมูล]
ตัวอย่ำง
Miller, W.; Miller, A.; and Kline, G. 1974. the CPS 1974 American national election study
[Machine readable data file], Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political
Studies (Producer). Ann Arbor:Inter-University Consortium for Political and Social
Research (Distributor).
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๒.๙.๕ ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรในบรรณำนุกรม
๒.๙.๕.๑ การลงรายการชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส�านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
จ�านวนเล่ม ชื่อชุดและโอกาสพิเศษในการพิมพ์ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์การลงราย การในเชิงอรรถอ้างอิง
๒.๙.๕.๒ การลงรายการผู้แต่งในบรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์แตกต่างจากการลง
รายการผู้แต่งในเชิงอรรถดังนี้
(๑) ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ถ้าผู้แต่งมี บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือ
สมณศักดิ์ให้กลับค�าที่แสดงบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ ไปไว้ข้างหลังชื่อคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น
อนุมานราชธน, พระยาแสงโสม เกษมศรี, ม.ร.ว. และ มานี ธรรมครองอาตม์ นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา
สิจจานันท์ และมารศรี ศิวรักษ์ แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง และคนอื่น ๆ
(๒) ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็นชาวต่างประเทศ ให้กลับนามสกุลมาไว้ขา้ งหน้า คัน่ ด้วย
เครื่องหมายจุลภาค เช่น เคนเนดี้, จอห์น เอฟ. Scott, George A. and Thompson, Harold W.Binham, Philip;
Lampolo, Riitta and Murray, James.Stevenson, Harold W. and others.
(๓) ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้กลับค�าที่แสดงสถาบันไว้ข้างหลังคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค โดยกลับเฉพาะชื่อหน่วยงานใหญ่
ตัวอย่ำง
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย. สมาคมการฝึกหัดครู,กรม. หน่วยศึกษานิเทศก์
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แบบที่ ๑ แบบกำรประเมินผลกำรบรรยำย

หลักสูตรนักยุทธศำสตร์รุ่นที…่ ....…...

หมวดวิชา ........................................................ที่วิชา..........................................................................
ชื่อผู้บรรยาย..................................................................วันที่............เดือน........................พ.ศ. .........................
ใบแบบการประเมินการบรรยายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

รำยกำรประเมิน

มำก

ล�ำดับ

ในช่องที่ต้องการ

มำกที่สุด

ค�ำชี้แจง กรุณาแสดงความคิดเห็นตามดุลยพินิจของท่านมากที่สุดโดยเขียน

(๕)

(๔)

(๓)

(๒)

(๑)

บรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนได้ผลตามความมุ่งหมาย
บรรยายได้ครบถ้วนตามเรื่องที่จะศึกษา
บุคลิกภาพเหมาะสม
กระตุ้นให้ผู้ฟังซักถามและมีส่วนร่วม
ลักษณะการพูดการสื่อความหมายชัดเจน
ผู้บรรยายใช้สื่อเหมาะสมและสอดคล้องกับการบรรยาย
ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของสถานศึกษา
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่องที่จะศึกษาสอดคล้องกับความมุ่งหมายของวิชา
เนื้อหาวิชาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้
เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการศึกษา
หลังการบรรยายท่านมีความรู้วิชานี้เพียงใด
ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (กรุณาระบุ)

ขอบคุณที่ในความร่วมมือ
คู่ม ือนักศึกษา
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
ษา หลั
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แบบที่ ๒ แบบประเมินในกำรศึกษำดูงำนใน กทม. และปริมณฑล

แบบประเมินในกำรศึกษำดูงำนใน กทม. และปริมณฑล ของนักศึกษำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์รุ่นที่ .........
วันที่.............. เดือน ......................... พ.ศ. .................
สถำนที่ ................................................................

ค�ำชี้แจง โปรดประเมินคุณภาพโดยท�าเครื่องหมาย
ล�ำดับ

รำยกำรประเมิน

๑

การเตรียมการในการดูกิจการ

๒

การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท.

๓

ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

๔

ระยะเวลาดุกิจการ ๑ วัน มีความเหมาะสม

๕

ผลการประเมินโดยรวม

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคุณภำพ
ดีมำก

ดี

พอใช้

หมำยเหตุ
ปรับปรุง (ข้อคิดเห็น)

ข้อเสนอแนะ
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แบบที่ ๓ แบบประเมินในกำรดูงำนและศึกษำภูมิประเทศ
แบบประเมินในกำรศึกษำดูงำนและศึกษำภูมิประเทศ ของนักศึกษำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์รุ่นที่ .........
วันที่.............. เดือน ......................... พ.ศ. .................
พื้นที่ ................................................................
ค�ำชี้แจง โปรดประเมินคุณภาพโดยท�าเครื่องหมาย
ล�ำดับ

รำยกำรประเมิน

๑

เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรและกำรเดินทำง
อัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธ์/กิริยามารยาทดี
มีความกระตือรือร้นในการบริการ และให้
ข้อมูลที่จ�าเป็น
การประสานงานและอ�านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
จ�านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอและเหมาะสม
โรงแรมที่พัก/อาหาร/การบริการ
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
กำรเดินทำงศึกษำดูงำน
ความเหมาะสมของสถานที่ ทีเ่ ข้าศึกษาดูงาน
ความน่าสนใจของกิจการ/ภูมิประเทศที่เข้า
ศึกษาดูงาน
กิจกรรม/การบรรยายสรุปของวิทยากร
ความรู้ที่ได้รับสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ระยะเวลาในการเดินทางศึกษาดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศแต่ละหน่วยงาน
ความประทับใจในการเดินทางศึกษาดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับคุณภำพ
ดีมำก

ดี

พอใช้

หมำยเหตุ
(ข้อคิด
ปรับปรุง
เห็น)

ข้อเสนอแนะ

คูม่ ือนักศึกษา หลั
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แบบที่ ๔ แบบสอบถำมควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ......
วัตถุประสงค์ : เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สปท.
ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรต่อไป
ค�ำชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย
ล�าดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
80
72

1.indd 80

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อควำม
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
มีอัธยาศัยไมตรี/มนุษยสัมพันธ์/กิริยามารยาทดี

ระดับควำมคิดเห็น
ดีมำก

ดี

ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่พึง
พอใจ

สิ่งที่ควร
ปรับปรุง

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ให้การต้อนรับ
เหมาะสม และให้ข้อมูลที่จ�าเป็น
มีการประสานงานและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับการศึกษาอบรม
จ�านวนเพียงพอและเหมาะสม
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร ก�าหนดการ
/ สถานที่ชัดเจน
ระบบบริการมีความคล่องตัวและเหมาะสม เข้าถึง
ได้ง่าย
มีการอ�านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการให้
บริการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการศึกษา/ฝึกอบรม
มีการสนับสนุนการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล(ห้อง
สมุด/อินเตอร์เน็ต)
คุณภำพกำรให้บริกำรของวิทยำกรบรรยำยให้
ควำมรู้
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับ
เนื้อหาวิชาที่บรรยาย
มีการเตรียมการสอน/บรรยาย
สามารถถ่ายทอด/สื่อสาร เนื้อหาสาระที่บรรยายได้
ชัดเจน เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา
สามารถสร้างบรรยากาศ จูงใจ กระตุ้น ผู้เรียนให้เกิด
ความสนใจ
ตรงต่อเวลาและ บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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ข้อควำม

ล�าดับ

ระดับควำมคิดเห็น
ดีมำก

๑๕ เปิดโอกาสให้มีการซักถาม/มีส่วนร่วม และสามารถ
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ครบถ้วน เข้าใจ

ดี

ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง

ไม่พึง
พอใจ

สิ่งที่ควร
ปรับปรุง

ควำมเพียงพอและควำมสะอำดของสถำนที่และ
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
๑๖
จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนตาม
ความถนัดของผู้บรรยาย พร้อมใช้งาน
๑๗ ห้องเรียน/ห้องบรรยาย/ห้องสัมมนามีความเหมาะ
สมกับรูปแบบการเรียนรู้และและกิจกรรมของ
หลักสูตร
๑๘ อุปกรณ์แสงส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ
๑๙
๒๐
๒๑

เอกสารการบรรยายเพียงพอ เหมาะสม
มีความทันสมัย
ห้องสมุด/ห้องอินเตอร์เน็ต ส�าหรับค้นคว้า
ห้องพักผ่อน

๒๒ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม/น�้าดื่ม
๒๓ ห้องน�้า
๒๔ ที่จอดรถ
ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร
๒๕ เนื้อหาวิชาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
๒๖ บริการทางการศึกษา/ฝึกอบรมที่ได้รับมีความคุ้มค่า
๒๗

หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

๒๘

ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ารับการศึกษาใน
สถาบันนี้
สิ่งที่ท่ำนต้องกำรในบริกำรของเรำหรือต้องกำรให้เรำด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
สิ่งที่ท่ำนไม่ต้องกำรหรือไม่พึงพอใจในบริกำรของเรำ

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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แบบที่ ๕ กำรให้ค�ำปรึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรรำยบุคคลของหลักสูตรนักยุทธศำสตร์
กำรให้ค�ำปรึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรรำยบุคคลของหลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ..............
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

ชื่อนักศึกษำ....................................................................................................เลขที่............................................
หัวข้อเรื่อง...........................................................................................................................................................
ควำมเห็น/ข้อแนะน�ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ(ครั้งที่ ๑ – หัวข้อเรื่องและโครงร่ำงกำรศึกษำ) .................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................
ลงชื่อ พอ.อ.ต.
(ภูมิใจ(.................................................)
เลขสุนทรากร)
ผอ.ศศย.สปท.
ผอ.ศศย.สปท/ผอ.หลั
กสูตรฯ
............/............/............
........./........./.........

ลงชื่อ
ลงชื่อ..................................................
(.........................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
........./........./.........

ควำมเห็น/ข้อแนะน�ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ครั้งที่ ๒ – ผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ลงชื
ลงชื่อ่อ....................................................
พอ.อ.ต.
(.................................................)
(ภูมิใจ เลขสุนทรากร)
ผอ.ศศย.สปท. กสูตรฯ
ผอ.ศศย.สปท/ผอ.หลั
............/............/............
........./........./.........
82
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ลงชื่อ....................................................
ลงชื่อ
(.................................................)
(.........................................)
อาจารย์
ที่ปทรึกี่ปษา
อาจารย์
รึกษา
............/............/............
........./........./.........

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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แบบที่ ๖ แบบประเมินเอกสำรวิชำกำรรำยบุคคล
แบบประเมินเอกสำรวิชำกำร รำยบุคคล
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ …….........
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

ชื่อเรื่อง..........................................................................................................................................................................
ผู้จัดท�ำ .........................................................................................................................................................................
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ........................................................................................................................................................
ล�ำดับ

รำยกำรประเมิน
รูปแบบ – คุณภำพเอกสำร
- มีส่วนประกอบครบถ้วนตามที่ก�าหนด
- น�าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล
- ภาษาถูกต้อง สละสลวยเข้าใจง่าย
- รูปแบบการพิมพ์ถูกต้องตามที่ก�าหนด

คะแนนเต็ม
เต็ม
ได้
๓๐
๑๐
.......
๕
.......
๕
.......
๑๐
.......

ประโยชน์- คุณค่ำของเอกสำร
- เนื้อหาตรงกับเรื่องที่ศึกษาและครอบคลุมประเด็นที่
ก�าหนดอย่างลึกซึ้ง
- บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา
- ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย/เพิ่มพูนความรู้ มุม
มองในประเด็นศึกษา
- เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๓๐
๑๐

.......

๕
๕

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

๑๐

.......

กำรน�ำเสนอ
- องค์ความรู้ในการทบทวนยุทธศาสตร์ที่น�าเสนอ
- เอกสารประกอบ /Power point
- การใช้เวลาในการน�าเสนอ

๓๐
๒๐
๕
๕

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

กำรด�ำเนินกำรตำมก�ำหนดเวลำ

๑๐

.......

๑๐๐

.......

รวม

หมำยเหตุ

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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แบบที่ ๗ แบบประเมินค่ำนักศึกษำ
แบบประเมินค่ำนักศึกษำ
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ...........
(ด้ำนวิชำกำร)

ค�ำชี้แจง กรุณาประเมินค่านักศึกษาตามผลงานด้านวิชาการดีเด่น ๕ คนแรก

รำยชื่อนักศึกษำ

หมำยเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………..……….……………

ปัจจัยในกำรประเมิน
๑.

ผู้ที่ดีเด่นในผลงานด้านวิชาการ

๒.

ผู้ที่ทุ่มเทให้กับงานด้านวิชาการของรุ่น

๓.

ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการของรุ่น

๔.

ผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านวิชาการที่สามารถให้ค�าปรึกษาในรุ่นได้

๕.

ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการ

76
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แบบที่ ๘ แบบประเมินค่ำนักศึกษำ
แบบประเมินค่ำนักศึกษำ
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ...........
(ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร)

ค�ำชี้แจง กรุณาประเมินค่านักศึกษาตามผลงานด้านบริหารและจัดการภายในรุ่น๕ คนแรก

รำยชื่อนักศึกษำ

หมำยเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………..……….……………

ปัจจัยในกำรประเมิน
๑. ผู้ที่ดีเด่นในผลงานด้านการบริหารและจัดการ
๒. ผู้ที่ทุ่มเทให้กับงานด้านการบริหารและจัดการของรุ่น
๓. ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และให้ความร่วมมือทางด้านการบริหารและจัดการของรุ่น
๔. ผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านการบริหารและจัดการที่สามารถให้ค�าปรึกษาในรุ่นได้
๕. ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและจัดการ

ษา หลั
คู่ม ือนักศึกษา
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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แบบที่ ๙ แบ่งกลุ่มกำรสัมมนำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์
แบ่งกลุ่มกำรสัมมนำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์รุ่นที่ .......
กลุ่มที่.........................................

วิชำ ยศ ........................................................................................................................................................................
เรื่อง ..............................................................................................................................................................................
๑. ประธำน ..................................................................................................................................................................
๒. รองประธำน ...........................................................................................................................................................
๓. เลขำนุกำร ...............................................................................................................................................................
๔. สมำชิกฝ่ำยวิชำกำร ................................................................................................................................................
๕. สมำชิกฝ่ำยวิชำกำร ...............................................................................................................................................

86
78

1.indd 86

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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แบบที่ ๑๐ รำยงำนกำรสัมมนำ

แบบรำยงำนกำรสัมมนำ
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ........... ประจ�ำปีงบประมำณ.........................
กลุ่มที่....................................... วันที่สัมมนา .....................................

เรื่อง ..............................................................................................................................................................................
หมวดวิชำ .....................................................................................................................................................................
ประธาน .........................................................................................................................................................................
รองประธาน ..................................................................................................................................................................
เลขานุการ .....................................................................................................................................................................
สมาชิกฝ่ายวิชาการ (๑) ................................................................................................................................................
สมาชิกฝ่ายวิชาการ (๒) .................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
สมาชิก ..........................................................................................................................................................................
ผูน้ า� เสนอ .............................................................................................................................................................
ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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ผลกำรสัมมนำ
๑. เรื่องที่สัมมนำ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๒. ข้อตกลงเบื้องต้น
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๓. ข้อเท็จจริง
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๔. ข้อพิจำรณำ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๕. ข้อสรุป
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๖. ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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ภำคผนวก ค
ตัวอย่ำงค�ำแนะน�ำ
และกล่ำวขอบคุณ

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์

1.indd 89

81

4/12/2561 15:51:54

82

1.indd 90

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์

4/12/2561 15:51:54

51:54

ตัวอย่ำงที่ ๑
หัวข้อกำรแนะน�ำตัว
๑. ยศ / ชื่อ / สกุล / ชื่อเล่น ........................................................................................................................................
๒. วันเกิด / สถานที่เกิด ...............................................................................................................................................
๓. สถานภาพ (สมรส- โสด) .........................................................................................................................................
๔. การศึกษา ................................................................................................................................................................
โรงเรียน .......................................................................................................................................................
ปริญญาตรี ....................................................................................................................................................
ปริญญาโท ....................................................................................................................................................
ปริญญาเอก ..................................................................................................................................................
หลักสูตรอื่น ๆ ...............................................................................................................................................
หลักสูตรทางทหาร .......................................................................................................................................
๕. ประวัติการปฏิบัติงาน .............................................................................................................................................
ต�าแหน่งหน้าที/่ การปฏิบัติงานที่สา� คัญ .................................................................................................................
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน .................................................................................................................................
ประสบการณ์ท�างานที่ส�าคัญ ........................................................................................................................
๖. ความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................................
๗. ความรู้สึกที่เข้ารับการศึกษา.....................................................................................................................................
๘. เรือ่ งอืน่ ทีน่ กั ศึกษาประสงค์จะแจ้งให้ทราบ...............................................................................................................
หมำยเหตุ: ใช้เวลาคนละประมาณ ๕ นาที
ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
คูม่ ือนักศึกษา หลั
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ตัวอย่ำงที่ ๒

กำรกล่ำวแนะน�ำผู้บรรยำย
กำรปฏิบัติ
- สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- ควรซ้อมอ่านอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- ปรับระยะสูงต�่า ใกล้ ไกล ของไมโครโฟนก่อนการอ่าน เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงดังชัดเจน
- เตรียมมายืนรอที่ไมโครโฟน ก่อนที่ผู้บรรยายจะมาถึง
- เมื่อผู้บรรยายนั่งเรียบร้อย ก่อนขึ้นแท่นอ่าน ให้โค้งผู้บรรยาย ๑ ครั้ง
- เมื่อทุกฝ่ายพร้อม จึงเริ่มกล่าวแนะน�าผู้บรรยาย โดยใช้น�้าเสียงดังพอประมาณ และชัดเจน
- ค�ากล่าวแนะน�าผู้บรรยาย
“สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านนักศึกษาทีเ่ คารพ เช้า/บ่าย วันนี้ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก
(ยศ / ชื่อ / สกุล /ต�าแหน่ง) ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ในวันนี้ ท่านจะได้กรุณามาบรรยายในเรื่อง .................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ส�าหรับประวัติการศึกษา และการรับราชการของท่านมีดังนี้ .......................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ในนามของ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุน่ ที่ ๑๒ ขอให้พวกเราได้กรุณา
ต้อนรับ ท่านวิทยากร ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาบรรยายในวันนี้ด้วย ครับ/ค่ะ (ปรบมือ)
ขอเรียนเชิญ (ยศ / ชือ่ / สกุล)............................................................................................ ครับ/ค่ะ”
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ตัวอย่ำงที่ ๓

ค�ำกล่ำวขอบคุณในกำรดูกจิ กำรและทัศนศึกษำ
เรียน (ต�าแหน่ง / ยศ / ชือ่ / สกุล) ........................................................... ทีเ่ คารพ
“กระผม / ดิฉนั (ยศ / ชือ่ / สกุล / ต�าแหน่ง) ขออนุญาตกล่าวในนามของนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์
รุน่ ที่ ........ ซึง่ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ต�ารวจ ทหาร และภาคเอกชน รวมทัง้ คณาจารย์จาก ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พวกเรารูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั การต้อนรับด้วยความอบอุน่ รวมทัง้ การน�าเยีย่ มชมกิจการ ตลอดจนได้
รับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถามจากท่าน เป็นทีป่ ระทับใจยิง่ การบรรยายครัง้ นี้ นับว่าเป็นการเพิม่ ความรู้ และ
ประสบการณ์ให้แก่คณะนักศึกษาเป็นอย่างมาก สามารถทีจ่ ะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ทางด้านการศึกษา และการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ ารงานได้เป็นอย่างดี ..........................................................................................................................................................
กระผม / ดิฉนั ในนามของคณะนักศึกษา ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอ่ การชมกิจการครัง้ นี้ จึงใคร่
ขอเรียนเชิญ ท่าน ผูอ้ า� นวยการศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ (ยศ.......................ชือ่ ..............................................................)
ได้กรุณามอบของทีร่ ะลึกให้แก่ (ต�าแหน่ง / ยศ / ชือ่ / สกุล) ..................................................................... ไว้ ณ โอกาสนีด้ ว้ ย”

ษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ใบลำ
วันที่ ......... เดือน ......................พ.ศ. ...........
เรื่อง ขออนุญาตลา..................
เรียน ผอ.หลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ .........
ด้วย กระผม / ดิฉัน .............................................................................................ต�าแหน่ง ........................
.....................................................................ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาฯ ได้ ก�าหนด ............ วัน ............. ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ ............... เดือน .............. พ.ศ. ............ เวลา ................ น. ถึงวันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ.
............... เวลา .................. น.
เนื่องจาก ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ลงชื่อ
(.............................................)
....................................................

อนุ- ญอนุาตญาต
พล.อ.ต.
ลงชื่อ....................................................
(ภูมิใจ เลขสุนทรากร)
(.................................................)
ผอ.ศศย.สปท/ผอ.หลักสูตรฯ
ตำ�แหน่ง...........................................................
......./........./.........
............/............/............
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อนุ- ญอนุาตญาต
พ.อ.
ลงชื่อ....................................................
(ไชยา ออกแดง)
(.................................................)
ตำ�แหน่ผอ.กศย.ศศย.สปท/คณะกรรมการฯ
ง...........................................................
และเลขานุการหลักสูตรฯ
............/............/............

คูม่ ือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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51:55

ภำคผนวก ง
ตัวอย่ำงรูปแบบ
และส่วนประกอบของรำยงำน

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์
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4/12/2561 15:51:55

51:55

ตัวอย่ำงปกรำยงำน ส่วนบุคคล

เอกสำรวิชำกำร
เรื่อง

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

โดย

ชื่อ ............................................. นำมสกุล ......................................................

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ .........
ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ประจ�ำปการศึกษา ........
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คูม่ ือนักศึกษา หลั
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ตัวอย่ำงปกรำยงำน รำยกลุ่ม

ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
งำนมอบรำยกลุ่ม
ครั้งที่ .......

เรื่อง...............................................................................................
โดย
กลุ่มที่ ......
๑. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๒. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๓. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๔. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๕. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๖. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๗. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๘. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๙. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................
๑๐. ยศ .......... ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................................

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ .......
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ..........
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ตัวอย่ำงกำรจัดหน้ำ
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หลักสูตร นักยุทธศาสตร

คูมือนักศึกษา หลักสูตร นักยุทธศาสตร

คูมือนักศึกษา
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