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หัวข้อวิชา กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์
หัวข้อวิชา กําลังอํานาจและผลประโยชน์แห่งชาติ
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ชุดวิชา การฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ
หัวข้อวิชา สัมมนาการจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ
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หมวดวิชาที ๑
ความมันคงแห่งชาติ
(๑๗๖ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
หมวดวิชาความมันคงแห่งชาติ มีหน้าทีให้การศึกษาในขอบเขตของการจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติ บริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลในภาพรวมของประเทศ บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล จัดทําแผนบริหารองค์กรเพือบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ
กองทัพเรือ
และบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศได้โดยมุง่ เน้นในการให้การศึกษาถึงปัจจัยในการกําหนด
ยุทธศาสตร์และการกําหนดนโยบายด้านความมันคง โดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การทูต ภูมยิ ุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ทะเล การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ องค์ประกอบด้าน
ความมันคงแห่งชาติ และการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ เพือเตรียมการให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายอํานวยการระดับยุทธการและระดับยุทธศาสตร์ และเป็ นผูบ้ ริหารองค์กรระดับกรมและ
กองเรือตามประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับพื6นฐานในการศึกษาในหมวดวิชานี6 จะเน้นในรูปแบบ
ของการบรรยาย อภิปรายและสัมมนา โดยจะนําแนวความคิดของนักวิชาการทัง6 ในและต่างประเทศมาศึกษาและพิจารณา
ดัดแปลง เพือใช้ในการแก้ปญั หาในสถานการณ์จริงซึงมีความซับซ้อน ขณะเดียวกันจะนํากรณีศึกษาต่างๆ มาใช้เป็ น
ตัวอย่างในการศึกษาควบคู่กนั ไป ซึงกรณีศึกษาหนึงๆ อาจใช้เป็ นตัวอย่างในการกําหนดแนวทางการแก้ปญั หาได้ดว้ ย
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือให้นกั ศึกษาได้รบั การศึกษาและประสบการณ์ในการทํางานในระดับสูง สามารถขยายมุมมองของตนเองเพือ
สร้างสรรค์กระบวนการคิดแบบรวมการในเรืองทีเกียวกับปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์และการกําหนดนโยบายด้าน
ความมันคง โดยมีจดุ มุง่ หมายในการศึกษา คือ
๒.๑ เพิมพูนความรูค้ วามเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
การทูต ภูมยิ ุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ทะเล การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ และการฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์และการ
กําหนดกําลังรบ
๒.๒ เสริมสร้างแนวความคิดในการดัดแปลงผลการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมต่างๆ เพือการตัดสินใจในการ
จัดทําแผนเตรียมกําลังรบและขีดความสามารถหลักของกองทัพเรือ
๒.๓ เพิมพูนความรูแ้ ละความเข้าใจในเรืององค์ประกอบด้านความมันคงแห่งชาติและการบริหารทรัพยากรเพือ
การป้ องกันประเทศ
เพือการตัดสินใจในเรืองทีเกียวกับความมันคงแห่งชาติและการบริหารทัพยากรเพือการป้ องกัน
ประเทศ
๒.๔ เพิมพูนความสามารถในการปฏิบตั งิ านในระดับผูบ้ งั คับบัญชาระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ ผูบ้ ริหารองค์กร
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือฝ่ ายอํานวยการทีมีหน้าทีเสนอแนะแก่ผูท้ มีี อาํ นาจในการตัดสินใจในเรือง
๑

ความมันคงแห่งชาติ การบริหารทัพยากรเพือการป้ องกันประเทศภายใต้สภาวะจํากัด และจัดทําแผนบริหารองค์กรเพือ
บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชานี6ใช้เวลาศึกษา ๑๗๖ ชัวโมง โดยมีตอนวิชาทีจะต้องศึกษา คือ
ตอนที ๑ ปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์
เวลาการศึกษา ๑๐๘ ชัวโมง
ตอนที ๒ การกําหนดนโยบายด้านความมันคง
เวลาการศึกษา
๖๘ ชัวโมง

๔.

วิธีดําเนิ นการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชาความมันคงแห่งชาติประกอบด้วยการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี6
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ การอภิปรายเป็ นคณะ
๔.๓ การแบ่งกลุม่ อภิปราย
๔.๔ การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
๔.๕ การค้นคว้า

๕. ความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาอืน
หมวดวิชานี6จะมีความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันคง หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
และหมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหาร โดยทีหมวดวิชาความมันคงแห่งชาติน6 ีจะสร้างพื6นฐาน หลักการ และความเข้าใจใน
การกําหนดยุทธศาสตร์และกําลังรบให้แก่นกั ศึกษา เพือนําแนวคิดทีได้ไปใช้ในการศึกษาในหมวดวิชาการบริหารองค์กร
ด้านความมันคง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายจากบทเรียนของการทําสงครามในอดีต และการปฏิบตั กิ ารทาง
ทหารต่อไป

๒

รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชาความมันคงแห่งชาติ

หมวดวิชาความมันคงแห่งชาติ
ตอนที ๑ ปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์
๑.๑ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์
หัวข้อวิชา กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์
หัวข้อวิชา กําลังอํานาจและผลประโยชน์แห่งชาติ
หัวข้อวิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองกับความมันคงแห่งชาติ
หัวข้อวิชา ยุทธศาสตร์ชาติกบั ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หัวข้อวิชา อภิปรายยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์
๑.๒ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
หัวข้อวิชา เครืองมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หัวข้อวิชา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล
หัวข้อวิชา อภิปรายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
๑.๓ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์การทูต
หัวข้อวิชา ยุทธศาสตร์ชาติกบั การทูต
หัวข้อวิชา การระงับข้อขัดแย้งและการจัดการวิกฤตการณ์ระหว่าง
ประเทศ
หัวข้อวิชา อภิปรายยุทธศาสตร์การทูต
๑.๔ ชุดวิชา ภูมิยทุ ธศาสตร์
หัวข้อวิชา ทฤษฎีภูมริ ฐั ศาสตร์
หัวข้อวิชา ภูมภิ าคอเมริกาศึกษา
หัวข้อวิชา ภูมภิ าคยุโรปศึกษา
หัวข้อวิชา ภูมภิ าคเอเชียศึกษา
หัวข้อวิชา บทนําอนาคตศึกษา
หัวข้อวิชา สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอนาคตศึกษา
หัวข้อวิชา สัมมนาการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
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หน่ วยกิจ

หน่ วยการเรียน

รายวิชา

เวลารวม

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ค้นคว้า

บรรยยาย
อภิปรายเป็ นคณะ
แบ่งกลุ่มอภิปราย

จํานวนชัวโมง
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ชม.

หน่ วยกิจ

๔

วัน

หน่ วยการเรียน

ค้นคว้า

๔
๔

แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ

๑.๕ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ทะเล
หัวข้อวิชา ทฤษฎีสมุททานุภาพ
หัวข้อวิชา องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย
๑.๖ ชุดวิชา การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
หัวข้อวิชา รูปแบบสงครามและการใช้เทคโนโลยีในสงครามอนาคต
หัวข้อวิชา การกําหนดทางเลือกสําหรับกําลังรบ
หัวข้อวิชา วิธแี ปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
หัวข้อวิชา แนวคิดทางยุทธศาสตร์และสิงท้าทายต่อการกําหนดกําลังรบ
หัวข้อวิชา อภิปรายการแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
ตอนที ๒ การกําหนดนโยบายด้านความมันคง
๒.๑ ชุดวิชา องค์ประกอบด้านความมันคงแห่งชาติ
หัวข้อวิชา นโยบายความมันคงแห่งชาติและนโยบายความมันคง
แห่งชาติทางทะเล
หัวข้อวิชา ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
หัวข้อวิชา มติมหาชนและสือมวลชนกับความมันคงแห่งชาติ
หัวข้อวิชา ปัญหาการเมืองการปกครองไทย และสังคมจิตวิทยา
๒.๒ ชุดวิชา การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
หัวข้อวิชา Tempo Game
หัวข้อวิชา การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์เพือการตกลงใจ
หัวข้อวิชา การงบประมาณ การวิเคราะห์ และการวางแผน งบประมาณ
เพือการป้ องกันประเทศ
หัวข้อวิชา การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ และการจัดซื6อ
ยุทโธปกรณ์หลัก
๒.๓ ชุดวิชา การฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ
หัวข้อวิชา สัมมนาการจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ

แบ่งกลุม่ อภิปราย

บรรยยาย

รายวิชา

เวลารวม

อภิปรายเป็ นคณะ

จํานวนชัวโมง
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หมายเหตุ: การคํานวณ “หน่ วยการเรียน” จะพิจารณาจากจํานวนชัวโมงทีมีวธิ ีการเรียนแตกต่างกัน ๕ ประเภท โดยทีมีการคํานึงถึง
ทศนิยม แต่การแสดงค่าลงในตารางจะใช้การปัดทศนิยมให้เป็ นจํานวนเต็ม ดังนัน6 ผลรวมหน่วยการเรียนของตอนวิชา หรือหมวดวิชา อาจ
ดูเหมือนว่าคาดเคลือนไปได้ อย่างไรก็ตามไม่ผลกระทบต่อ “หน่วยกิจ” ซึงถูกต้องแล้ว

๔

ตอนที ๑
ปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์
(๑๐๘ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพือเพิมพูนความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับความมันคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติ
๑.๒ เพือเพิมพูนความรู ค้ วามเข้าใจเครืองมือกําลังอํานาจด้านการทหารทีถูกนํามาใช้ร่วมกับเครืองมือกําลัง
อํานาจด้านอืนได้อย่างสอดคล้องและเป็ นการแสดงถึงความปลอดภัยและอยู่รอดของชาติ
๑.๓ เพือเพิมพูนความรู ค้ วามเข้าในการกําหนดยุทธศาสตร์ของชาติ กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ จน
สามารถดําเนินกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์และกําหนดกําลังรบ ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ความ
มันคงแห่งชาติซงเป็
ึ นภาพทีใหญ่กว่าได้
๑.๔ เพือให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์และกําหนดทิศทางอนาคตของกองทัพทีมองไปในอนาคตข้างหน้าให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ททหารกํ
ี
าหนดขึ6นได้
๑.๕ เพือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทีสอดคล้องซึงกันและกันขององค์ประกอบสําคัญ ๓ ส่วน คือ จุดหมาย
(ends) วิธกี าร (ways) และ เครืองมือ (means) และสภาวะแวดล้อมความมันคงทีแปรเปลียนไป
๑.๖ เพือให้เห็นภาพของกองทัพทีวางเอาไว้ในอนาคต ตัวขับเคลือนยุทธศาสตร์ของกองทัพ และหาทางเลือกไว้
เพือประกันความเสียงว่ากําลังรบทีเลือกสามารถรองรับสิงทีคาดว่าจะเกิดขึ6นในอนาคตได้ดีทีสุดด้วยทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากัด
๑.๗ เพือให้สามารถนําแนวความคิดทีได้ นําไปใช้ในการฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์กองทัพเรือได้
๑.๘ เพือให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนําไปใช้ การเรียนรู แ้ ละการฝึ กฝนจนนําไปสู่การเป็ นผู น้ าํ ทาง
การทหารในอนาคต สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์
ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติได้
๒. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี6 ใช้เวลาการศึกษาทัง6 สิ6น ๑๐๘ ชัวโมง โดยมีชดุ วิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
๒.๑ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์
๒๐ ชัวโมง
๒.๒ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
๑๒ ชัวโมง
๒.๓ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์การทูต
๑๒ ชัวโมง
๒.๔ ชุดวิชา ภูมยิ ุทธศาสตร์
๓๒ ชัวโมง
๒.๕ ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ทะเล
๘ ชัวโมง
๒.๖ ชุดวิชา การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
๒๔ ชัวโมง

๕

ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์
(๒๐ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
แนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์มมี าตัง6 แต่ในอดีต ซึงล้วนแต่มวี ตั ถุประสงค์เพือเป็ นแนวทางในการแสวงหา
โอกาสแห่งความได้เปรียบหรือได้รบั ผลประโยชน์เหนือกว่าคู่แข่งหรือฝ่ ายตรงข้าม ในอดีตมนุ ษย์ประสงค์จะแสวงหาซึง
แหล่งอาหารและทรัพยากรจึงต้องการครอบครองจุดสําคัญทางยุทธศาสตร์เพือครองความเป็ นผูน้ าํ ของโลก จนในยุค
ปัจจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน ทฤษฎียุทธศาสตร์และแนวทางในการคิดจึงมีการพัฒนาตามไปด้วย ทัง6 นี6มนี กั
ทฤษฎีในหลายวงการทัง6 นักวิชาการและนักการทหารนําเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ ซึงได้รวบรวมปัจจัยต่างๆ ทีกล่าวข้างต้นเอาไว้ และแสดงความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ซึงกรอบแนวคิด
ดังกล่าวได้ลดความซับซ้อนและทําให้เข้าใจได้ง่าย และยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การกําหนดยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่างๆ ได้ ประเด็นสําคัญคือผู ศ้ ึกษาต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจถึงพื6นฐานและองค์ประกอบทีสําคัญของยุทธศาสตร์ใน
เบื6องต้นก่อน จึงจะสามารถประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวได้อย่างเข้าใจอย่างแท้จริง
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ เพือศึกษาโมเดลแบบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในโมเดล
๒.๒ เพือศึกษา Means และการจัดกลุม่ ระดับความสําคัญของผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๓ เพือศึกษาตัวขับเคลือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๔ เพือศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการขับเคลือนยุทธศาสตร์
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๒๐ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑
กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๒
กําลังอํานาจและผลประโยชน์แห่งชาติ
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๓
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับความมันคงแห่งชาติ
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ยุทธศาสตร์ชาติกบั ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕
อภิปรายยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์

๖

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและเข้าใจ กรอบแนวคิด กระบวนการ และโมเดล แบบต่างๆ ทีใช้ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์
๒. เพือให้ส ามารถนํา กรอบแนวคิ ด ทีมีอ ยู่ มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ท หาร
ยุทธศาสตร์ทะเล และยุทธศาสตร์ทางเรือได้ต่อไป
๓. เพือให้สามารถสร้างโมเดลหรือกรอบแนวคิดทีเป็ นของตนเองมาใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์
และกําลังรบได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. โมเดลแบบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในโมเดล
๒. กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร์ของนักยุทธศาสตร์ไทยและต่างประเทศ
๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง Ends - Ways - Means

๗

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

กําลังอํานาจและผลประโยชน์แห่งชาติ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาและเข้าใจถึงแนวคิดในการกําหนดผลประโยชน์แห่งชาติ การจัดประเภท และการ
กําหนดลําดับความสําคัญ
๒. เพือศึกษากําลังอํานาจแห่งชาติในสาขาต่างๆ อันเป็ นแหล่งกําเนิดของเครืองมือ (Means)
หลักของชาติ ทีจะนําไปใช้ตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งชาติ
ทีกําหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
๓. เพือเข้าใจถึงสถานะขีดความสามารถและข้อจํากัดของกําลังอํานาจแห่งชาติ ในปัจจุบนั และ
สามารถนําไปใช้เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ทหารและจัดทําแผนเสริมสร้าง
กําลังรบของกองทัพเรือได้ต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นิยาม ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติและกําลังอํานาจแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติและกําลังอํานาจแห่งชาติ
การกําหนดวัตถุประสงค์ของชาติ
การใช้เครืองมือกําลังอํานาจแห่งชาติเพือให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ

๘

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมืองกับความมันคงแห่งชาติ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาและเข้าใจถึงแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์
กับความมันคงของประเทศ
๒. เพือศึ ก ษาและเข้า ใจถึง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความมังคังทางเศรษฐกิจ กับ การจัด สรร
ทรัพยากรเพือสร้างความมันคงให้กบั ประเทศในด้านต่างๆ
๓. เพือเข้าใจความจําเป็ นและการจัดลําดับความเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากรของชาติ และ
สามารถนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือและกําหนด
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆได้ต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองกับความมันคงแห่งชาติ
๒. การจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพือความมันคงแห่งชาติและการป้ องกันประเทศ

๙

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

ยุทธศาสตร์ชาติกบั ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสํานักต่างๆ
๒. เพือเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทฤษฎี/แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับ
การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
๓. สามารถนําแนวคิดทีได้ไปเป็ นประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือและ
กําหนดยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆให้มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
ชาติได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒. ศึกษาเอกสารยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรเป็ นตัวแบบ
๓. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติ ของต่างประเทศ

๑๐

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

อภิปรายยุทธศาสตร์ชาติและแนวคิดทางยุทธศาสตร์

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษายุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติ ของประเทศต่างๆ
๒. เพือวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ (กรณี ศึกษา)
กับ ทฤษฎีและหลักการทีได้เรียนมาแล้ว
๓. เพือให้ผูศ้ ึกษาตกผลึกทางความรู ้ จนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําหลักการและ
ตัวอย่างการกําหนดยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ ไปประยุกต์ใช้ ในกําหนดยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ และจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติของสหภาพยุโรป
ยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติของประเทศมหาอํานาจ
ยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ชาติจากเอกสารทีนักศึกษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรจัดทําขึ6น

๑๑

ชุดวิชา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
(๑๒ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นเครืองชี6วดั ความมังคังและแนวโน้มความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่างๆ ใน
โลก การบรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจจึงเป็ นสิงทีมีความสําคัญอย่างยิง หลังยุคสงครามเย็นหลายประเทศมุ่งนําแนวคิด
เรืองความมันคงทางเศรษฐกิจ มาเป็ นหนึ งในนโยบายต่ า งประเทศ และใช้เป็ นเครืองมือ ทีจะปกป้ องและแสวงหา
ผลประโยชน์จากประเทศอืน การเปลียนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวตั น์ ทําให้เครืองมือทางเศรษฐกิจทวีอาํ นาจเพิมขึ6น
ด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ไร้กาํ แพงภาษี การเคลือนย้ายทุนข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศผูท้ รงอิทธิพลอย่าง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก หรือองค์การการค้าโลก (WTO) รวมทัง6 กองทุนเก็งกําไรทีสามารถ
เคลือนย้ายเงินทุนไปยังตลาดหุน้ ตลาดเงิน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ จนเกิดการยับยัง6 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ทุกประเทศทัวโลก ประเทศทีสามารถนําเครืองมือทางเศรษฐกิจมาใช้สนับสนุ นยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทะเลได้
อย่างสอดคล้องกลมกลืน ด้วยการกําหนดมาตรการลงโทษหรือให้รางวัลทางเศรษฐกิจแก่ประเทศอืนทัง6 กระทําโดยตรง
หรือผ่านองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ก็ถอื เป็ นช่องทางในการใช้เครืองมือเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้สามารถใช้เครืองมือเศรษฐกิจในการสนับสนุ นการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ ยุทธศาสตร์
ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ ให้มคี วามเข้าใจเกียวกับระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
๒.๒ ให้มีความเข้าใจเรืองความเกียวข้องระหว่างโลกาภิว ตั น์ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการใช้
เครืองมือทางเศรษฐกิจเพือสนับสนุ นการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๓ ให้มคี วามเข้าใจการกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจของประเทศ เพือเสริมสร้างความมังคังและความ
มันคงของประเทศ
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๑๒ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๒๐๑
เครืองมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๑๑๐๑๐๑๐๒๐๒
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๑๑๐๑๐๑๐๒๐๓
อภิปรายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
๑๒

๑๑๐๑๐๑๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

เครืองมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ และโลกาภิวตั น์
๒. เพือศึ กษาเครืองมือ ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และเข้าใจบทบาทของเครืองมือ ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึงเป็ นตัวขับเคลือนเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
ขอบเขตการศึกษา
๑. สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ และอิทธิพลของโลกาภิวตั น์
๒. เครืองมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทัง6 ในระดับโลกและระดับภูมภิ าค
๓. ตัวอย่างการใช้เครืองมือทางเศรษฐกิจเพือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

๑๓

๑๑๐๑๐๑๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาแนวคิดทางยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจของประเทศ
๒. เพือศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรค
๓. เพือศึกษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย การใช้และพัฒนาเครืองมือด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศเพือเสริมสร้างความมังคังและความมันคงของประเทศ
ขอบเขตการศึกษา
๑. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ

๑๔

๑๑๐๑๐๑๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือทําความเข้า ใจเกียวกับ สภาวะแวดล้อ มทางยุ ท ธศาสตร์ด า้ นเศรษฐกิจ บทบาทของ
เครืองมือทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทีมีต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒. เพือทําความเข้าใจเกียวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
๓. สามารถนําแนวคิดทีได้ไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ทหารและการจัดทําแผน
เตรียมกําลังกองทัพเรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอิทธิพลของโลกาภิวตั น์ทมีี ผลกระทบต่อความมันคงของไทย
๒. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศทีมีผลกระทบต่อการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพ
๓. การใช้เ ครื องมือ ทางเศรษฐกิ จ เพื อสนับ สนุ น การจัด ทํา แผนเตรี ย มกํา ลัง กองทัพ เรื อ
ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติ

๑๕

ชุดวิชา ยุทธศาสตร์การทูต
(๑๒ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
“การทูตและการสงครามไม่ควรถูกมองเป็ นสิงตรงข้ามกัน แต่เป็ นเครืองมือของรัฐสองรู ปแบบเพือใช้ในการ
ดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งชาติ” เป็ นคํากล่าวของเคล้าเซวิทซ์ ซึงมองว่าการทูต เป็ นเครืองมือหนึงของรัฐใน
การดําเนินการทางการเมือง ซึงสอดคล้องกับโทมัส ซิลลิง ซึงขยายให้กว้างขวางขึ6น คือ “ความแตกต่างกันของการทูต
และการใช้กาํ ลังนัน6 ไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างของเครืองมือทีใช้ (คําพูด หรือลูกปื น) หากแต่ยงั มีความแตกต่างใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี (แรงจูงใจ: Motives, บทบาทของการติดต่อสือสาร, ความเข้าใจ, การประนีประนอม และ
การยับยัง6 ชังใจ) ” การศึกษาในชุดวิชานี6มงุ่ เน้นในเรืองของการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคงด้วย
เครืองมือทางการทูต ซึงในภาพกว้างนัน6 จะเป็ นเรืองเกียวกับการกําหนดรู ปแบบของความสัมพันธ์กบั ประเทศต่าง ๆ
การรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ และอาเซียน รวมทัง6 การรวมกลุม่ อืนๆ อีกส่วนหนึงคือขีดความสามารถ
ทางการทูต และการเจรจาต่อรองเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ของชาติ การเข้าใจยุทธศาสตร์การทูตจะทําให้ผูน้ าํ และ
ผูบ้ ริหารสามารถนําไปพัฒนาเครืองมือด้านการทูต จัดทําแผนการเตรียมกําลังและกําหนดยุทธศาสตร์ในระดับรองได้
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทูตได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ ให้เข้าใจถึงแนวความคิดและรูปแบบการดําเนินการด้านการทูตในปัจจุบนั
๒.๒ ให้เข้าใจแนวความคิดเกียวกับการสร้างพันธมิตร กองกําลังร่วม และแนวร่วม รวมทัง6 จุดอ่อน จุดแข็ง
ของแต่ละแบบ
๒.๓ ให้เข้าใจบทบาทและความสําคัญของสถาบันระหว่างประเทศ ในการรักษาความมันคงระหว่างประเทศ
๒.๔ ให้เข้าใจมูลเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ มาตรการในการระงับความขัดแย้งและบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดการกับวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ ในอันทีจะสร้างสภาวะแวดล้อมของการอยู่
ร่วมกันอย่างมีสนั ติภาพ
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๑๒ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๓๐๑
ยุทธศาสตร์ชาติกบั การทูต
๑๑๐๑๐๑๐๓๐๒
การระงับข้อขัดแย้งและการจัดการวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ
๑๑๐๑๐๑๐๓๐๓
อภิปรายยุทธศาสตร์การทูต
๑๖

๑๑๐๑๐๑๐๓๐๑
หัวข้อวิชา

ยุทธศาสตร์ชาติกบั การทูต

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาและเข้าใจถึงแนวความคิดและรูปแบบการดําเนินการด้านการทูต
๒. เพือศึกษาและเข้าใจเครืองมือทางการทูต และแนวทางการใช้เครืองมือทางการทูต ในฐานะทีเป็ น
เครืองมือของกําลังอํานาจแห่งชาติสาขาหนึง เพือตอบสนองวัตถุประสงค์และผลประโยชน์แห่งชาติ
๓. เพือสร้างเสริมขีดความสามารถการเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารในการวางแผนเตรียมกําลังกองทัพ
และการจัดทํายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทูต
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

แนวความคิดและรูปแบบการดําเนินการด้านการทูตในปัจจุบนั
การดําเนินการทูตเชิงป้ องกัน
การดําเนินการทูตเชิงบีบบังคับ
กรณีศึกษาการใช้เครืองมือทางการทูตสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

๑๗

๑๑๐๑๐๑๐๓๐๒
หัวข้อวิชา

การระงับข้อขัดแย้งและการจัดการวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาถึงมูลเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
๒. เพือศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ มาตรการในการระงับความขัดแย้ง และการ
จัดการกับวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ ในอันทีจะสร้างสภาวะแวดล้อมของการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีสนั ติภาพ
๓. เพือสร้างเสริมขีดความสามารถการเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารในการวางแผนการระงับข้อขัดแย้ง
และจัดการกับวิกฤติการณ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทูต
ขอบเขตการศึกษา
๑. มูลเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
๒. ความสําคัญของสถาบันระหว่างประเทศ ในการรักษาสันติภาพและความมันคงระหว่างประเทศ
๓. กรณี ศึ ก ษา องค์ก ารระหว่ า งประเทศกับ การระงับ ความขัด แย้ง และการจัด การกับ
วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ

๑๘

๑๑๐๑๐๑๐๓๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายยุทธศาสตร์การทูต

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือทําความเข้าใจเกียวกับการดําเนินการทางการทูต ยุทธศาสตร์การทูต
๒. เพือทําความเข้าใจเกียวกับการระงับข้อขัดแย้งและการจัดการวิกฤติการณ์
๓. เพือให้สามารถนําความรูค้ วามเข้าใจตามทีได้ศึกษาในขอบเขตของการทูตมาเสริมสร้างความ
เป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารระดับสูงในการดําเนินการทางการทูต การระงับข้อขัดแย้ง การจัดการ
กับวิกฤติการณ์ของกองทัพเรือได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรณีศึกษาการดําเนินการทางการทูตและยุทธศาสตร์การทูต
กรณีศึกษาการขัดแย้งและการระงับข้อขัดแย้ง
กรณีศึกษาการจัดการวิกฤติการณ์
กรณีศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศกับการจัดการวิกฤตการณ์
กรณีศึกษาบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศ ในการรักษาความมันคงระหว่างประเทศ

๑๙

ชุดวิชา ภูมิยทุ ธศาสตร์
(๓๒ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
เมือพิจารณาสภาพทางภูมศิ าสตร์บนโลก ร่วมกับการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทีเกียวข้องกับกําลังอํานาจ
แห่งชาติสาขาต่างๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าตําบลทีทางภูมศิ าสตร์เป็ นปัจจัยสําคัญอย่างยิงทีส่งผลต่อการแย่งชิงอํานาจเพือการ
ครองโลก และการศึกษาอนาคตจะทําให้เห็นภาพหรือฉากต่างๆ ในอนาคตได้ การศึกษาในชุดวิชานี6จะมุ่งประเด็นไปที
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางภูมริ ฐั ศาสตร์ ตลอดจนภาพทีจะเกิดขึ6นของโลกในอนาคตทีมีผลกระทบต่อการแย่งชิง
อํานาจดังกล่าว จากนัน6 จึงเป็ นการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ดา้ นความมันคงทีเกิดขึ6นในภูมภิ าคต่าง ๆ ทัวโลก
เพือในท้ายทีสุดสามารถวิเคราะห์ปจั จัยและผลกระทบทีจะเกิดขึ6นต่อความมันคงของประเทศไทย อันเป็ นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของผูน้ าํ และผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทัพเรือในการนําความรูไ้ ปใช้ในการจัดทําแผนการเตรียมกําลัง
กองทัพเรือ จัดทําแผนการทัพ จัดทํายุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และร่วม
จัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับภูมยิ ุทธศาสตร์ได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ ให้มคี วามเข้าใจถึงทฤษฎีและแนวความคิดทางภูมริ ฐั ศาสตร์
๒.๒ ให้มคี วามเข้าใจทฤษฎีอนาคตศึกษา
๒.๓ ให้มคี วามเข้าใจสถานการณ์ทางด้านการเมือง การปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลก
๒.๔ ให้มคี วามเข้าใจบทบาทด้านการเมืองและความมันคงระหว่างประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อความมันคง
ของประเทศไทย
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๓๒ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๑
ทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๒
ภูมภิ าคอเมริกาศึกษา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๓
ภูมภิ าคยุโรปศึกษา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๔
ภูมภิ าคเชียศึกษา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๕
บทนําอนาคตศึกษา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๖
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอนาคตศึกษา
๑๑๐๑๐๑๐๔๐๗
สัมมนาการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
๒๐

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๑
หัวข้อวิชา

ทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาและให้มคี วามเข้าใจถึงทฤษฎีและแนวความคิดของนักภูมริ ฐั ศาสตร์
๒. เพือเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์กบั การกําหนดยุทธศาสตร์
๓. เพือศึกษาถึงประเทศไทยทัง6 ในด้านทีตัง6 ทางภูมศิ าสตร์และด้านอืนๆ ว่ามีส่วนเกื6อกูลหรือมี
ข้อจํากัด ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของชาติอย่างไร
ขอบเขตการศึกษา
๑. แนวคิดทฤษฎีภมู ริ ฐั ศาสตร์ ของ เซอร์ ฮัลฟอร์ด แมคคินเดอร์ (Sir Halfford Mackinder)
๒. แนวคิดทฤษฎีภูมิร ฐั ศาสตร์ ของ สปิ กแมน (Nicholas Spykman) ต่ อ การกําหนด
ยุทธศาสตร์และกําลังอํานาจทางทะเล
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมริ ฐั ศาสตร์กบั ยุทธศาสตร์และกําลังอํานาจทางทะเล
๓. ปัจจัยเกื6อกูล/ขัดขวางความเข้มแข็งด้านยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
๔. ปัจจัยเกื6อกูล/ขัดขวางความเข้มแข็งด้านสมุททานุภาพของประเทศไทย

๒๑

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๒
หัวข้อวิชา

ภูมภิ าคอเมริกาศึกษา

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบถึงสภาพ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคอเมริกา
๒. เพือให้มีความเข้าใจบทบาทของประเทศเหล่านัน6 ต่อระบบการเมืองและความมันคงระหว่าง
ประเทศทีมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย
ขอบเขตการศึกษา
๑. การเมือง การปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคอเมริกา
๒. สถานะและบทบาทของประเทศในภูมภิ าคต่อระบบการเมืองและความมันคงระหว่างประเทศที
มีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย

๒๒

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๓
หัวข้อวิชา

ภูมภิ าคยุโรปศึกษา

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบถึง สภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคยุโรป
๒. เพือให้เข้าใจถึง บทบาทของประเทศเหล่านัน6 ต่อระบบการเมืองและความมันคงระหว่างประเทศ
ทีมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย
ขอบเขตการศึกษา
๑. การเมือง การปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคยุโรป
๒. สถานะและบทบาทของประเทศในภูมภิ าคต่อการเมืองและความมันคงระหว่างประเทศทีมีผล
ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย

๒๓

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๔
หัวข้อวิชา

ภูมภิ าคเอเชียศึกษา

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบถึงสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
๒. เพือให้เข้าใจสถานะและบทบาทของประเทศเหล่านัน6 ต่ อ ระบบการเมือ งและความมันคง
ระหว่างประเทศทีมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย
ขอบเขตการศึกษา
๑. การเมือง การปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
๒. สถานะและบทบาทของประเทศในภูมภิ าคต่อการเมืองและความมันคงระหว่างประเทศทีมีผล
ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของไทย

๒๔

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๕
หัวข้อวิชา

บทนําอนาคตศึกษา

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบถึงทฤษฎีอนาคตศึกษา วิธกี ารศึกษาอนาคตรูปแบบต่างๆ
๒. เพือให้ทราบถึง ตัว อย่า งการนําทฤษฎีอ นาคตศึ กษาไปประยุ กต์ใช้ง าน โดยเฉพาะในการ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมก่อนการจัดทํายุทธศาสตร์
ขอบเขตการศึกษา
๑. ทฤษฎีอนาคตศึกษา
๒. วิธกี ารศึกษาอนาคตรูปแบบต่างๆ และข้อดี/ข้อเสีย
๓. ขัน6 ตอนของการวางแผนฉากอนาคต
๔. ตัวอย่างการนําไปใช้งาน

๒๕

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๖
หัวข้อวิชา

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอนาคตศึกษา

เวลา

๘ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ

๘ ชัวโมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้มีความเข้าใจถึงทฤษฎีอนาคตศึกษา รู ปแบบวิธีการศึกษาอนาคตทีได้ศึกษามาใน
หัวข้อวิชาบทนําอนาคตศึกษา
๒. เพือให้นกั ศึกษาสามารถนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ในขัน6 ตอนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมใน
การจัดทํายุทธศาสตร์ได้
๓. เพือให้ได้ภาพหรือฉากของสงครามในอนาคต ซึงจะทําให้นกั ศึกษาสามารถแสดงความ
คิดเห็นและฝึ กขัน6 ตอน/วิธีการ/กระบวนการ จากตัวอย่างกรณี ศึกษาจนได้ภาพของสงคราม
ทีจะเกิดขึ6นในอนาคต
๔. เพือให้สามารถนําไปจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ การวางแผนการทัพ และร่วม
จัดทํายุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้ต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีอนาคตศึกษา รวมทัง6 ข้อดีและข้อเสียและตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ
การเลือกวิธกี ารศึกษาอนาคตนํามาสร้างฉากของสงครามในอนาคต
การประยุกต์ใช้สภาวะแวดล้อมในการจัดทํายุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ วางแผนการทัพ และร่วม
จัดทํายุทธศาสตร์ในระดับต่างๆในอนาคต

๒๖

๑๑๐๑๐๑๐๔๐๗
หัวข้อวิชา

สัมมนาการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้เข้าใจเกียวกับสภาวะแวดล้อมและการศึกษาอนาคตทีได้ศึกษามาในชุดวิชานี6มาก
ยิงขึ6น
๒. เพือให้เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงทีเกิดขึ6นในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการ
เลือกใช้วธิ กี ารศึกษาอนาคต
๓. เพือให้ได้ปจั จัยเกื6อกูลหรือขัดขวางผลประโยชน์ของประเทศไทย ทางเลือกทางยุทธศาสตร์
ต่อภัยคุกคาม โอกาส และสิงท้ายทาย
๔. เพือฝึ กทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้
๕. เพือให้น ัก ศึ ก ษาเข้า ใจและสามารถวิเ คราะห์ห รื อ ประเมิน ปัจ จัย ต่ า ง ๆ มาเป็ น ข้อ มูล
ประกอบการจัด ทํา แผนการเตรี ย มกํา ลัง กองทัพ เรือ วางแผนการทัพ และร่ ว มจัด ทํา
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ต่อไปได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แนวโน้มโลกในอนาคต (Global Trends)
ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทย
การเลือกวิธกี ารศึกษาอนาคตมาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมันคงแห่งชาติ
ทางเลือกทางยุทธศาสตร์ต่อภัยคุกคาม โอกาส และสิงท้ายทาย
ทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์
การวิเคราะห์หรือประเมินสภาวะแวดล้อมและแนวโน้มทีส่งผลกระทบต่อการจัดทําแผน
การเตรียมกําลังกองทัพเรือ วางแผนการทัพ และร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ

๒๗

ชุดวิชา ยุทธศาสตร์ทะเล
(๘ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
สมุททานุภาพ (Sea Power) ก็คือส่วนหนึงของกําลังอํานาจแห่งชาติ ทีทําให้รฐั ชายฝังทะเลมีขดี ความสามารถในการ
ใช้ทะเล เพือให้บรรลุเป้ าหมายในการสร้างความมันคง และความมังคังให้แก่รฐั มีผูใ้ ห้หมายของคําว่า “สมุททานุภาพ”
ไว้หลายความหมาย ทัง6 นี6เป็ นเพราะว่า อัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน (Alfred Trayer Mahan) ผูท้ ตัี ง6 ศัพท์คาํ นี6ข6นึ มาเป็ นคน
แรก มิได้ให้ความหมายไว้ แต่ได้เขียนหนังสือเกียวกับสมุททานุ ภาพทีสําคัญไว้ ชือหนังสือ “The Influence of Sea
Power Upon History 1660 – 1783” หนังสือเล่มนี6ได้ถูกตีพมิ พ์ข6นึ ในปี ค.ศ.1890 ได้สร้างชือเสียงแพร่กระจายไปทัวโลก
มีการนําไปแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ หลากหลายภาษา เป็ นหนังสือทีผูน้ าํ ประเทศและบรรดาผูบ้ งั คับบัญชา นําไปอ่านและ
ศึกษาค้นคว้าอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประวัตศิ าสตร์การสร้างชาติของประเทศอังกฤษจนสามารถก้าวขึ6นมาเป็ นมหาอํานาจ
ทางทะเลอันดับหนึงของโลกได้ในสมัยนัน6
การศึกษาในชุดวิชานี6จะทําให้เข้าใจภาพและความสําคัญของสมุททานุภาพ
และสามารถนําแนวคิดเกียวกับสมุททานุภาพมาช่วยเสริมสร้างความมันคง มังคัง และความยังยืนให้กบั ประเทศได้
ประเทศทีมีทตัี ง6 ทางภูมศิ าสตร์ขนาบไปด้วยฝังทะเลทัง6 ฝังตะวันออกและฝังตะวันตกสามารถทีจะเก็บเกียว
ผลประโยชน์จากทะเลได้อย่างมหาศาล ขณะเดียวกันท้องทะเลส่วนใหญ่เป็ นบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติทงั6 ในทะเลและใต้ทอ้ งทะเล ซึงเป็ นหน้าทีของกองทัพเรือในอันทีจะปกป้ องดูแลและพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เพือให้ประเทศชาติได้รบั ผลประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็ นจะต้องศึกษาถึงความสําคัญของทะเล ทฤษฎีส
มุททานุภาพ และองค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย อันเป็ นความรูห้ ลักทีจําเป็ นสําหรับนักศึกษา วทร. ทีจะก้าวต่อไป
เป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทัพเรือในอนาคต
๒. ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับสมุททานุภาพได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ ให้เข้าใจถึงทฤษฎีสมุททานุภาพและองค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย
๒.๒ ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ทะเลกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทาง
เรือ และกิจการพาณิชย์นาวี
๒.๓ ให้เข้าใจการศึกษาวิเคราะห์ในเรืองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทีมีผลต่อภารกิจของกองทัพเรือ
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๘ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๕๐๑
ทฤษฎีสมุททานุภาพ
๑๑๐๑๐๑๐๕๐๒
องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย
๒๘

๑๑๐๑๐๑๐๕๐๑
หัวข้อวิชา

ทฤษฎีสมุททานุภาพ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เพือให้ทราบถึงทฤษฎีสมุททานุภาพ ปัจจัย และองค์ประกอบ
เพือให้เข้าใจถึงอิทธิพลของสมุททานุภาพทีมีผลกระทบต่อการเป็ นมหาอํานาจทางทะเล
เพือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับสมุททานุภาพ
เพือให้ทราบแนวคิดของการใช้ และพัฒนา สมุททานุภาพ
เพือให้สามารถนําแนวคิดในเรืองสมุททานุ ภาพมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ทะเล
ยุทธศาสตร์ทหาร และยุทธศาสตร์ทางเรือ ตลอดจนจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางเรือ และยุทธศาสตร์ในระดับเหนือขึ6นไปได้

ขอบเขตการศึกษา
๑. ความสําคัญของทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๒. แนวคิดในเรืองทฤษฎีสมุททานุภาพ ของมาฮาน และแนวคิดสมัยใหม่
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับสมุททานุภาพ

๒๙

๑๑๐๑๐๑๐๕๐๒
หัวข้อวิชา

องค์ประกอบสมุททานุภาพของไทย

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา อภิปรายเป็ นคณะ ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบข้อมูลเกียวกับสถานะองค์ประกอบของสมุททานุภาพของไทยในปัจจุบนั ปัญหา และ
อุปสรรค
๒. เพือให้ทราบนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา สมุททานุภาพ ของไทย
๓. เพือให้ผูเ้ ข้าร่วมฟังการสัมมนาได้เข้าใจ และสามารถนําองค์ความรูท้ ได้
ี รบั ไปกําหนดยุทธศาสตร์
ทะเล ยุทธศาสตร์ทหาร และยุทธศาสตร์ทางเรือ รวมทัง6 แผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางเรือ และยุทธศาสตร์ในระดับเหนือขึ6นไปได้
๔. เพือเป็ นพื6นฐานหน้าทีสําคัญของผูน้ าํ /ผูบ้ ริหารระดับกองทัพในการจัดทําแผนและยุทธศาสตร์ที
เกียวข้องต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. วิเคราะห์ปจั จัยทีเกื6อกูล และปัจจัยขัดขวาง การมีสมุททานุ ภาพของประเทศไทยว่าเกื6อกูล หรือ
ขัดขวาง การมีสมุททานุ ภาพของประเทศไทยอย่างไร รวมทัง6 เปรียบเทียบสมุททานุ ภาพของประเทศไทย กับประเทศ
เพือนบ้าน และประเทศใกล้เคียง เพือให้ทราบถึงความเข็มแข็ง และอ่อนแอของประเทศไทย โดยใช้ ปัจจัยกํากับสมุททา
นุภาพ (Elements of Sea Power) ในหัวข้อต่อไปนี6
๑.๑ ทีตัง6 ทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Position) เช่น ประเทศคร่อมสองทะเลประเทศทีเป็ น
เกาะ มีทตัี ง6 ทางภูมศิ าสตร์ทออกสู
ี ่ทะเลได้งา่ ย และอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมทางทะเล เป็ นต้น
๑.๒ ลักษณะรูปร่างขอบฝัง (Physical Conformation) เช่น ลักษณะของขอบฝัง แม่นาํ6
กระแสนํา6 และความลึกนํา6 ทีมีผลต่อการพัฒนาท่าเรือ และกาลังํ ทางเรือ เป็ นต้น
๑.๓ ขอบเขตของดินแดน (Extent of Territory) เช่น ความกว้างใหญ่ของดินแดน ความยาว
ของฝังทะเล และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็ นต้น
๑.๔ จํานวน และคุณลักษณะของประชากร (Character and Number of Population) เช่น
สัดส่วนของจํานวนประชากรทีอยู่ชายทะเล หรือมีอาชีพทีเกียวกับทะเล
๑.๕ อุปนิสยั ประจําชาติ (National Character) เช่น อุปนิสยั ประจําชาติทเป็
ี นชาวเรือ ชอบ
ผจญภัยทางทะเล และแสวงหาโชคลาภ
๓๐

๑.๖ คุณลักษณะของรัฐบาลไทย (Character of Government) เช่น รัฐบาลเป็ นผูค้ วบคุม
การพัฒนาสมุททานุ ภาพ รัฐบาลแบบประชาธิปไตย มักเน้น “การค้า” แต่มกั ละเลย การเตรียมการสําหรับสภาวะการณ์
เมือเกิดความขัดแย้ง
๒. ตรวจสอบศักยภาพ และองค์ประกอบของสมุททานุ ภาพ (Components of Sea Power) ของ
ประเทศไทย สําหรับเป็ นข้อมูลในการสร้าง และพัฒนา สมุททานุ ภาพของประเทศไทย ในส่วนทียังขาดหาย โดยใช้
Components of Sea Power ในหัวข้อต่อไปนี6
๒.๑ นาวิกานุภาพ (Naval Power)
๒.๒ เรือพาณิชย์ (Merchant Shipping)
๒.๓ ท่าเรือ และสิงอํานวยความสะดวก (Port and Their Facilities)
๒.๔ อุตสาหกรรมการต่อเรือ (Shipbuilding Industries)
๒.๕ สถาบันการค้า (Commercial Establishments)
๒.๖ องค์บคุ คล (Personnel)
๓. วิเคราะห์ผ ลกระทบต่ อ การกําหนดยุ ทธศาสตร์ทางเรือ และการจัดทําแผนการเตรียมกําลัง
กองทัพเรือทีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทะเลของประเทศไทย

๓๑

ชุดวิชา การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
(๒๔ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
การเรียนรูแ้ นวคิดและวิธกี าร เพือสร้างกระบวนการคิดนําไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบในอนาคต โดย
เริมต้นจากการทีนักยุทธศาสตร์ควรต้องสามารถประเมินภาพของสงคราม รูปแบบสงคราม การใช้เทคโนโลยีในสงคราม
อนาคตทีอาจจะเกิดขึ6น เพือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันอาจส่งผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันประเทศ
และการวางแผนกําลังรบ ทัง6 นี6การกําหนดยุทธศาสตร์เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของจุดหมาย วิธีการ และเครืองมือ
โดยองค์ประกอบทัง6 หมดจะต้องมีความสอดคล้องและสมดุล ในขณะทีการวางแผนกําลังรบเป็ นส่วนขยายของการจัดหา
เครืองมือ ทีอย่างน้อยทีสุดต้องเพียงพอต่อการบรรลุจุดหมายทีต้องการภายใต้ขอ้ จํากัดด้านทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงด้านงบประมาณของประเทศ อันเป็ นปัจจัยสําคัญในการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ การวางแผนการทัพ
การจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ของผูน้ าํ /ผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทัพเรือ
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่ ว มจัด ทํา ยุ ท ธศาสตร์ท หาร ยุ ท ธศาสตร์ท ะเลและยุ ท ธศาสตร์ช าติใ ห้ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาในเรืองการแปลง
ยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบได้ ต้องศึกษาดังนี6
๒.๑ ให้เข้าใจถึงภาพการเปลียนแปลงของสงคราม รูปแบบสงคราม เทคโนโลยีในสงครามอนาคต ตลอดจนสิง
ท้าทายใหม่ๆ ต่อกําลังรบทางบก กําลังรบทางเรือ และกําลังรบทางอากาศ
๒.๒ ให้เข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมันคงใหม่และยุทธศาสตร์ทีสามารถเป็ นแนวทางในการกําหนด
กรอบทางเลือกสําหรับกําลังรบในอนาคตทีสามารถนํามาปรับใช้กบั กองทัพไทยและกองทัพเรือ
๒.๓ ให้สามารถนําความรู ท้ ีได้ร บั ไปจัด ทํา แผนเตรียมกํา ลัง กองทัพ เรือ การวางแผนการทัพ และจัดทํา
ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาศึกษาทัง6 สิ6น ๒๔ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๑๐๖๐๑
รูปแบบสงครามและการใช้เทคโนโลยีในสงครามอนาคต
๑๑๐๑๐๑๐๖๐๒
การกําหนดทางเลือกสําหรับกําลังรบ
๑๑๐๑๐๑๐๖๐๓
วิธแี ปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
๑๑๐๑๐๑๐๖๐๔
แนวคิดทางยุทธศาสตร์และสิงท้าทายต่อการกําหนดกําลังรบ
๑๑๐๑๐๑๐๖๐๕
อภิปรายการแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ
๓๒

๑๑๐๑๐๑๐๖๐๑
หัวข้อวิชา

รูปแบบสงคราม และการใช้เทคโนโลยีในสงครามอนาคต

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ท ราบและเข้า ใจถึง ความขัด แย้ง และรู ป แบบของสงครามอนาคตในมุม มองที
หลากหลาย วิเคราะห์สมมติฐานสงครามในอนาคต และความสัมพันธ์ของรูปแบบสงครามใน
อนาคต กับการกําหนดยุทธศาสตร์และกําลังรบ
๒. เพือวิเคราะห์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีต่อกิจการทางทหาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ กับการ
กําหนดยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างกําลังรบ
๓. เพือให้สามารถนําองค์ความรู ท้ ีได้รบั ไปจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ การวางแผนการ
ทัพ และจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ภาพสงครามในอนาคตทีเปลียนแปลงไป
๒. แนวคิดการใช้กาํ ลังทหารในสงครามอนาคต
๓. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการนําไปใช้ในสงครามอนาคต

๓๓

๑๑๐๑๐๑๐๖๐๒
หัวข้อวิชา

การกําหนดทางเลือกสําหรับกําลังรบ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและมีความเข้าใจถึงแนวทางในการกําหนดกรอบทางเลือกสําหรับกําลังรบใน
อนาคต การวิเ คราะห์ก รณี ต ัว อย่ า งจากต่ า งประเทศ และแนวคิ ด ที ได้จ ากการศึ ก ษา
Spectrum of conflict กับการวางแผนกําลังรบ
๒. เพือให้สามารถนําความรู ท้ ีได้รบั ไปจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ การวางแผนการทัพ
และจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสงครามอนาคตได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. แนวทางในการกําหนดกรอบทางเลือกสําหรับกําลังรบในอนาคต
๒. แนวคิดในเรือง Spectrum of conflict กับการวางแผนกําลังรบ
๓. กรณีศึกษาทีเกียวข้องจากต่างประเทศ

๓๔

๑๑๐๑๐๑๐๖๐๓
หัวข้อวิชา

วิธแี ปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและมีความเข้าใจถึงวิธกี ารแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบในแนวทางทีหลากหลาย
สามารถอธิบายถึง ข้อดี และข้อเสีย ในแต่ละแบบ ได้
๒. เพือให้สามารถนําองค์ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ และร่วม
จัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพไทยได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. วิธกี ารแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ ข้อดีขอ้ เสียของแต่ละวิธี
๒. การนําวิธที เหมาะสมมาปรั
ี
บใช้กบั กองทัพไทยและกองทัพเรือ
๓. หนทางปฏิบตั ใิ นการแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ

๓๕

๑๑๐๑๐๑๐๖๐๔
หัวข้อวิชา

แนวคิดทางยุทธศาสตร์และสิงท้าทายต่อการกําหนดกําลังรบ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและเข้าใจถึงสิงท้าทายใหม่ๆ ทีมีผลกระทบระดับยุทธการต่อกําลังรบทางบก
กําลังรบทางเรือ และกําลังรบทางอากาศ ซึงเกียวเนืองกับสภาวะแวดล้อมด้านความมันคง
แบบใหม่ และยุทธศาสตร์ทีเปลียนแปลงไป ทัง6 นี6เพือจะนําสิงท้าทายต่างๆ เหล่านี6มาร่วม
พิจารณาในการกําหนดโครงสร้างกําลังรบในอนาคต
๒. เพือให้สามารถนําองค์ความรูท้ ีได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ
การวางแผนการทัพ และจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

แนวคิดทางยุทธศาสตร์และสิงท้าทายต่อการกําหนดกําลังรบ
ผลกระทบสภาวะแวดล้อมด้านความมันคงใหม่และยุทธศาสตร์ทเปลี
ี ยนแปลงไป
ผลกระทบระดับยุทธการต่อกําลังรบทางบก กําลังรบทางเรือ และกําลังรบทางอากาศ
สิงท้าทายในอนาคตทีจะส่งผลต่อการกําหนดโครงสร้างกําลังรบทางบก เรือ และอากาศ

๓๖

๑๑๐๑๐๑๐๖๐๕
หัวข้อวิชา

อภิปรายการแปลงยุทธศาสตร์เป็ นกําลังรบ

เวลา

๘ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา ค้นคว้า ๔ ชัวโมง แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพืออภิปรายและถกแถลงให้เกิดความเข้าใจเกียวกับแนวคิดในการแปลงยุทธศาสตร์เป็ น
กําลังรบจากทีได้ศึกษามาในชุดวิชานี6ให้เกิดความแตกฉาน
๒. เพือวิเคราะห์ถงึ แนวคิดในการกําหนดกําลังรบทางเรือให้มขี ดี ความสามารถในอนาคตอย่าง
เพียงพอและสอดคล้องกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์
๓. เพือให้สามารถนําองค์ความรู ท้ ีได้รบั ไปจัดทําแผนเตรียมกําลังกองทัพเรือ การวางแผนการ
ทัพ และยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ในอนาคตได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพสงคราม รูปแบบสงคราม และเทคโนโลยีในสงครามอนาคต
ความขัดแย้งทีจะเผชิญจนอาจจะเกิดสงครามได้ในอนาคต
การเตรียมกําลังกองทัพให้สอดคล้องกับสงครามในอนาคต
สิงท้าทายทีมีผลกระทบระดับยุทธการ และหนทางทีควรปฏิบตั ิ
การกําหนดโครงสร้างกําลังรบให้มขี ดี ความสามารถในอนาคตอย่างเพียงพอในการดําเนินการ
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งชาติดา้ นความมันคง

๓๗

ตอนที ๒
การกําหนดนโยบายด้านความมันคง
(๖๘ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพือเพิมพูนความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับองค์ประกอบด้านความมันคงของชาติ กระบวนการกําหนดนโยบาย
ด้านความมันคงของประเทศไทย
๑.๒ เพือเพิมพูนความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับปัญหาภายในทีมีผลกระทบต่อความมันคงของชาติ และการบริหาร
ทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
๑.๓ เพือให้สามารถนําแนวความคิดทีได้ นําไปใช้ในการฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
ได้
๑.๔ เพือให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนําไปใช้ การเรียนรู แ้ ละการฝึ กฝนจนนําไปสู่การเป็ นผู น้ าํ ทาง
การทหารในอนาคต สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์
ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติได้
๒. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี6 ใช้เวลาการศึกษาทัง6 สิ6น ๖๘ ชัวโมง โดยมีชดุ วิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
๒.๑ ชุดวิชา องค์ประกอบด้านความมันคงแห่งชาติ
๑๖ ชัวโมง
๒.๒ ชุดวิชา การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
๒๔ ชัวโมง
๒.๓ ชุดวิชา การฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ
๒๘ ชัวโมง

๓๘

ชุดวิชา องค์ประกอบด้านความมันคงแห่งชาติ
(๑๖ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
นโยบายความมันคงแห่งชาติทวไป
ั เป็ นนโยบายของรัฐบาลทีเสนอแนะโดยสํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ
(สมช.) เพือใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมันคงแห่งชาติ มีระยะเวลาดําเนิ นการช่วงละ๕ ปี มี
กระบวนการจัดทําซึงใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทัง6 ภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาคนักวิชาการ และผู ท้ รงคุณวุฒิ ในการกําหนดแนวคิดต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้การขับเคลือน
นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบตั ิในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป็ นต้องศึกษาในเรืองทีเกียวข้องกับ
นโยบายด้านความมันคงของไทย ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย มติมหาชนกับสือมวลชนกับความมันคง และปัญหาด้าน
การเมืองการปกครองและสังคมจิตวิทยาของไทย ซึงผู น้ ําและผู บ้ ริหารของกองทัพจําเป็ นต้องเข้าใจในกระบวนการ
กําหนดนโยบายและอิทธิพลจากตัวแสดงสําคัญเหล่านัน6 เพือให้การจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ การกําหนด
ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ แผนการปฏิบตั ิและบริหารองค์กรทางทหาร และการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศมี
ความสอดคล้องกับความเป็ นจริงทีเกิดขึ6นมากทีสุด
๒.

ความมุ่งหมาย
เพือสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การรบระดับยุทธศาสตร์ สามารถจัดทําแผนการเตรียมกําลังของกองทัพเรือ และ
ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านความมันคงได้ ต้อง
ศึกษาดังนี6
๒.๑ เพือให้เข้าใจถึงนโยบายความมันคงแห่งชาติ นโยบายความมันคงแห่งชาติทางทะเล
๒.๒ เพือให้เข้าใจเกียวกับยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
๒.๓ เพือให้เข้าใจเกียวกับมติมหาชนและสือมวลชนกับความมันคงแห่งชาติ
๒.๔ เพือให้เข้าใจเกียวกับปัญหาการเมืองการปกครองและสังคมจิตวิทยาของไทย
๒.๕ เพือให้เข้าใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและอิทธิพลจากตัวแสดงสําคัญเหล่านี6
๒.๖ เพือให้สามารถนําความรูท้ ได้
ี มาจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ได้
๒.๗ เพือให้สามารถบริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศได้
๒.๘ เพือให้สามารถบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลได้
๒.๙ เพือให้สามารถจัดทําแผนบริหารเพือบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกองทัพเรือได้

๓๙

๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาการศึกษาทัง6 สิ6น ๑๖ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย

หมายเลขหัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๓
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๔

หัวข้อวิชา
นโยบายความมันคงแห่งชาติและนโยบายความมันคงแห่งชาติ
ทางทะเล
ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
มติมหาชนและสือมวลชนกับความมันคงแห่งชาติ
ปัญหาการเมืองการปกครองไทย และสังคมจิตวิทยา

๔๐

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

นโยบายความมันคงแห่งชาติและนโยบายความมันคงแห่งชาติทางทะเล

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบถึงนโยบายความมันคงแห่งชาติ นโยบายความมันคงแห่งชาติทางทะเล และ
บทบาทของสภาความมันคงแห่งชาติในการดําเนินนโยบายด้านความมันคง
๒. เพือให้ผูน้ าํ และผูบ้ ริหารของกองทัพเข้าใจในกระบวนการกําหนดนโยบายด้านความมันคง
๓. เพือเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ การกําหนดยุทธศาสตร์ทะเล
และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
๔. เพือเป็ นแนวทางบริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ
๕. เพือเป็ นแนวทางบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลและจัดทําแผนบริหารเพือบรรลุวิสยั ทัศน์
ของกองทัพเรือได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. นโยบายความมันคงแห่งชาติ
๒. นโยบายความมันคงแห่งชาติทางทะเล
๓. บทบาทของสภาความมันคงแห่งชาติในการดําเนินนโยบายด้านความมันคง

๔๑

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้มคี วามเข้าใจถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพไทยโดยทัวไป
๒. เพือให้มคี วามเข้าใจยุทธศาสตร์และแผนกําลังรบของเหล่าทัพ
๓. เพือเป็ นข้อมูลในการฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์กองทัพเรือได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพไทย
ยุทธศาสตร์และแผนกําลังรบของกองทัพบก
ยุทธศาสตร์และแผนกําลังรบของกองทัพเรือ
ยุทธศาสตร์และแผนกําลังรบของกองทัพอากาศ

๔๒

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

มติมหาชนและสือมวลชนกับความมันคงแห่งชาติ

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้เข้าใจถึงบทบาทของสือมวลชน และมติมหาชนทีมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อความ
มันคงแห่งชาติและกระบวนการในการตัดสินใจด้านความมันคง
๒. เพือให้ผูน้ าํ และผูบ้ ริหารของกองทัพจําเป็ นต้องเข้าใจอิทธิพลจากตัวแสดงสําคัญเหล่านี6
๓. เพื อให้ส ามารถนํา ความรู ท้ ี ได้ม าจัด ทํา แผนการเตรี ย มกํา ลัง กองทัพ เรื อ ร่ ว มจัด ทํา
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ได้
๔. เพือให้สามารถบริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของ
ประเทศได้
๕. เพือให้สามารถบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลและจัดทําแผนบริหารเพือบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ
กองทัพเรือได้อย่างสอดคล้องกับความเป็ นจริงให้มากทีสุด
ขอบเขตการศึกษา
๑. บทบาทของสือมวลชนและมติมหาชนทีมีอทิ ธิพลต่อความมันคงแห่งชาติ
๒. ปัจจัยด้านสือมวลชนและมติมหาชนทีส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการตัดสินใจด้านความ
มันคง

๔๓

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

ปัญหาการเมืองการปกครองไทย และสังคมจิตวิทยา

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้เข้าใจถึงระบบการเมืองการปกครองของไทยจนถึงปัจจุบนั
๒. เพือให้เข้าใจปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาทีมีผลกระทบ
ต่อความมันคงของประเทศ
๓. เพือให้ผูน้ าํ และผูบ้ ริหารของกองทัพจําเป็ นต้องเข้าใจปัญหาเหล่านี6 และสามารถนําความรู ท้ ี
ได้มาจัดทําแผนการเตรียมกําลังกองทัพเรือ ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้
๔. เพือให้สามารถบริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของ
ประเทศได้
๕. เพือให้บ ริห ารองค์ก รแบบธรรมาภิบ าลและจัด ทํา แผนบริห ารเพือบรรลุ วิส ยั ทัศ น์ข อง
กองทัพเรือได้
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

วิวฒั นาการระบบการเมืองการปกครองของไทยจนถึงปัจจุบนั
ปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมืองทีมีผลกระทบต่อความมันคง
สภาพปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยาของประเทศทีมีผลกระทบต่อความมันคง
ปัจจัยด้านการเมืองและสังคมจิตวิทยาทีส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการตัดสินใจด้าน
ความมันคง
๕. การบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล

๔๔

ชุดวิชา การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
(๒๔ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศในยุคปัจจุบนั เป็ นสิงท้าทายอย่างยิงต่อองค์กรด้านการป้ องกัน
ประเทศ เนืองจากลักษณะของภัยคุกคามทีเปลียนไป จากเดิมทีทุ่มเทงบประมาณเพือการเผชิญหน้ากันระหว่างกองกําลัง
ทหารระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งพิจารณาขอบเขตของความขัดแย้งทีกว้างขวางมากขึ6น อีกทัง6 ภัยคุกคาม
จากการก่อการร้ายทัง6 จากภายในประเทศและข้ามประเทศ องค์กรป้ องกันประเทศจึงต้องมีลกั ษณะยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลียนได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมได้ดียงขึ
ิ 6น ในขณะทีความมุ่งหวังของฝ่ ายการเมืองและ
ประชาชนทีต้องการความมันคง ภายใต้การบริหารทีโปร่งใส สมเหตุสมผล สามารถเลือกจัดสรรทรัพยากรไปยังทางเลือก
ทีเหมาะสมโดยไม่เสียโอกาสนํางบประมาณไปใช้อย่างอืน กองทัพเองจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลก ปัจจุบนั
การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศได้นาํ แนวคิดเรืองประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพือให้เกิดประสิทธิผล
ของผลลัพธ์สูงสุด มาใช้ในการบริหารมากขึ6น ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารงบประมาณของรัฐบาลทีมุ่งเน้น
ด้านผลของการปฏิบตั ิงาน ทีสามารถนํามาตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณทีจัดสรรให้ ดังนัน6 ผูน้ าํ และผูบ้ ริหาร
หน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศจึงจําเป็ นต้องทราบและเข้าใจถึงแนวคิดและแนวโน้มของการจัดสรรทรัพยากรทีได้มา
จากภาครัฐ รวมทัง6 เครืองมือทีจะสามารถนํามาช่วยในการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศได้อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวะจํากัดได้
๒.

ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพือให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
๒.๒ เพือให้สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารหน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศทีสามารถบริหารทรัพยากรเพือ
การป้ องกันประเทศได้อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะจํากัดได้
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาชุดวิชานี6 ใช้เวลาการศึกษาทัง6 สิ6น ๒๔ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๑
Tempo Game
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๒
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์เพือการตกลงใจ
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๓
การงบประมาณ การวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณเพือ
การป้ องกันประเทศ
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๔
การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ และการจัดซื6อ
จัดหายุทโธปกรณ์หลัก
๔๕

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

Tempo Game

เวลา

๑๖ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ๑๖ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือฝึ กการวางแผนในการบริหารงบประมาณในการป้ องกันประเทศ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที
จํากัด
๒. เพือให้สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารหน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศระดับกรมหรือกองเรือ
ตามประเภทหรือตําแหน่ งทีสู งกว่า ทีสามารถบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการศึกษา
๑. แนะนํากติกาการฝึ ก Tempo Game
๒. ฝึ กการบริหารงบประมาณเพือการป้ องกันประเทศด้วย Tempo Game
๓. สรุปบทเรียนจากการฝึ ก

๔๖

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์เพือการตกลงใจ

เวลา

๒ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๒ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและเข้าใจถึงการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ดว้ ยวิธที างปริมาณ
๒. เพือให้ส ามารถนําแนวคิ ด ไปประยุ กต์ใ ช้ใ นการตกลงใจ สามารถเป็ นผู น้ ําและผู บ้ ริห าร
หน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศ ทีสามารถบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศระดับ
กรมหรือกองเรือตามประเภทหรือตําแหน่งทีสูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ความสัมพันธ์ของความประหยัดและประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis)
การตกลงใจด้วย Marginal Cost และ Marginal Benefit
ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจาก Tempo Game

๔๗

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

การงบประมาณ การวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณเพือการป้ องกันประเทศ

เวลา

๒ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๒ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้ทราบและเข้าใจถึงระบบการบริหารงบประมาณของประเทศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และเครืองมือต่างๆ ของรัฐทีใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานด้านการ
ป้ องกันประเทศ
๒. เพือให้ทราบและเข้าใจถึงการจัดระบบงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหาร
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ทีสามารถนํามาตรวจสอบและควบคุม
การใช้งบประมาณทีได้รบั จัดสรรให้
๓. เพือให้สามารถนําองค์ความรู ท้ ีได้รบั มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกัน
ประเทศ การบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการจัดทําแผนบริหารองค์กรเพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ของกองทัพเรือ ในฐานะผู น้ ําและผู บ้ ริหารหน่ วยงานระดับสูงของกองทัพเรือ ได้
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะแวดล้อมทีจํากัดได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ระบบการบริหารงบประมาณของประเทศ
๒. หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั แิ ละเครืองมือต่างๆ ของรัฐ ทีใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศ
๓. การจัดระบบงบประมาณ การจัดทํา การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารงบประมาณ ใน
ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานของกระทรวงกลาโหม
๔. การจัดทําแผนบริหารองค์กรเพือให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกองทัพเรือ

๔๘

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๔
หัวข้อวิชา

การบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ และการจัดซื6อจัดหายุทโธปกรณ์หลัก

เวลา

๔ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย ๓ ชัวโมง อภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือศึกษาและเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดในการบริหารทรัพยากรเพือการป้ องกันประเทศ
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ และแนวทางที
เหมาะสมในการกําหนดความต้องการและการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพในปัจจุบนั
และอนาคต
๒. สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารหน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศ ทีสามารถบริหารทรัพยากร
เพือการป้ องกันประเทศระดับกรมหรือกองเรือตามประเภทหรือตําแหน่ งทีสู งกว่าได้อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวะแวดล้อมทีจํากัดได้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติกบั การป้ องกันประเทศ
๒. แนวโน้มการจัดสรรงบประมาณด้านการป้ องก้นประเทศและนโยบายรัฐบาล
๓. เครืองมือทีใช้ในการบริหารภาครัฐ เช่น Balance Scorecard, Benchmarking, Activity
Base Costing
๔. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด
๕. การบริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ
๖. การกําหนดความต้องการและการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพในปัจจุบนั และอนาคต

๔๙

ชุดวิชา การฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ
(๒๘ ชัวโมง)
๑.

ความสําคัญ
การเปลียนแปลงขัว6 อํานาจของมหาอํานาจโลกหลังยุคสงครามเย็น ส่งผลให้เกิดความเปลียนแปลงด้านความ
มันคงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรง หลายประเทศหันมาดําเนินนโยบายทางการเมืองทีให้ความสําคัญ
กับการรวมกลุม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศทัง6 ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร สังคม และวัฒนธรรมมากขึ6น
อย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งทัง6 ภายในและระหว่างประเทศอันมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทในประวัติศาสตร์ ความ
แตกต่างด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภาษา และเชื6อชาติ ยังคงดํารงอยู่และส่งผลกระทบถึงความมันคงของประเทศ
ในภูมภิ าคอย่างต่อเนือง การเปลียนแปลงของโลกในหลายด้าน เช่น การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลียนแปลง
ในตลาดการเงินของโลก การเปลียนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลียนแปลงด้านสังคม การเคลือนย้ายของ
คนอย่างเสรี และการเปลียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงจะส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ
ทัง6 ในด้านการเป็ นโอกาสและภัยคุกคามอย่างไม่อาจหลีกเลียง สิงทีท้าทายอย่างยิงสําหรับผูน้ าํ และผูบ้ ริหารด้านความ
มันคงในทุกระดับคือ การสร้างความสมดุลระหว่างเป้ าหมาย แนวทาง และเครืองมือ เพือให้ประเทศไทยสามารถธํารง
ความมันคงทัง6 ในมิติของรัฐและประชาชนในชาติ ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงและทรัพยากรทีมีขดี จํากัด ซึง
ผูน้ ําและผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทัพเรือจําเป็ นต้องศึกษาและเข้าใจและสามารถนําความรู ท้ ีได้รบั นําไปจัดทําแผน
เตรียมกําลังกองทัพเรือ จัดทําแผนการทัพ และร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้
๒.

ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพือให้นกั ศึ กษาได้นําหลักการของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์
หลักการบริหารและตกลงใจทางทหาร นโยบายความมันคงแห่งชาติ นโยบายความมันคงแห่งชาติทางทะเล องค์ประกอบ
และปัญหาด้านความมันคง ตามทีได้ศึกษามาทัง6 หมดในหมวดวิชานี6และความรูท้ ได้
ี รบั จากหมวดวิชาอืนทีเกียวข้อง มา
ฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์ทะเลและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
๒.๒ เพือให้สามารถนําแนวคิดทางยุทธศาสตร์ทนัี กศึกษากําหนดมาเป็ นกรอบในการวางแผนกําลังรบในอนาคต
ได้อย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตทีได้คาดการณ์ไว้มากทีสุด
๓.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี6 ใช้เวลาการศึกษาทัง6 สิ6น ๒๘ ชัวโมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๓๐๑
สัมมนาการจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ

๕๐

๒๑๐๑๐๒๐๓๐๑
หัวข้อวิชา

สัมมนาการจัดทํายุทธศาสตร์และการกําหนดกําลังรบ

เวลา

๒๘ ชัวโมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ๒๘ ชัวโมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือให้นกั ศึกษาได้นาํ องค์ความรู ท้ ีได้รบั จากการศึกษามาทัง6 หมดในหมวดวิชานี6 ตลอดจน
ความรู ท้ ีได้รบั จากการเดินทางไปดูงานและทัศนศึกษาภูมปิ ระเทศ มาฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์
ทะเล ยุทธศาสตร์ทหาร และยุทธศาสตร์ทางเรือ
๒. เพือให้สามารถนําแนวคิดทางยุทธศาสตร์ทีกําหนดมาใช้เป็ นกรอบในการวางแผนเสริมสร้าง
กําลังรบของกองทัพเรือในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตทีได้คาดการณ์ไว้
ขอบเขตการศึกษา
๑. ฝึ กจัดทํายุทธศาสตร์ทะเล หรือ ยุทธศาสตร์ทหาร หรือ ยุทธศาสตร์ทางเรือ
๒. แผนเสริมสร้างกําลังรบของกองทัพเรือตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์

๕๑

หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คง
วิทยาลัยการทัพเรือ

ฝ่ ายวิชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๔

สารบัญ
หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คง
รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คง
ตอนที ๑ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การเกียวกับความมัน คง
ชุดวิชา ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การเกีย วกับความมัน คง
หัวข้อวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน
หัวข้อวิชา สภาวะแวดล้อมทีม% ผี ลกระทบต่อองค์การ
หัวข้อวิชา การบริหารเวลาสําหรับผูบ้ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อวิชา การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย% ข้อขัดแย้ง
หัวข้อวิชา กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
หัวข้อวิชา การประเมินผลระบบเปิ ดและการพัฒนาองค์กร
ตอนที ๒ การวางแผนบริหารองค์กร
ชุดวิชา การวางแผนบริหารองค์กร
หัวข้อวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
หัวข้อวิชา การจัดองค์กร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
หัวข้อวิชา กลยุทธ์การสอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง
หัวข้อวิชา การวิเคราะห์อนาคต
หัวข้อวิชา การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ผลประโยชน์
หัวข้อวิชา ธรรมาภิบาลในองค์กร
หัวข้อวิชา การวางแผนบริหารองค์กรส่วนบุคคล
หัวข้อวิชา สัมมนาการวางแผนบริหารองค์กร
ตอนที ๓ ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
ชุดวิชา ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
หัวข้อวิชา หลักการภาวะผูน้ าํ และการนํา
หัวข้อวิชา ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร
หัวข้อวิชา สัมมนาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กรทหาร
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หมวดวิชาที ๒
การบริหารองค์กรด้านความมันคง
(Defence Management)
(๙๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คงแบ่งเนือหาการศึกษาออกเป็ น ๓ตอนวิชา ต้องการทีจะให้การศึกษา
แก่นกั ศึ กษาในเรือ งความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อ ม การบริหารเวลา
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรและการตัดสินใจ การวิเคราะห์อนาคต การเข้าใจ
องค์ประกอบต่างๆ ทีม ผี ลต่อการพัฒนาองค์กร การบริหารความขัดแย้งและการไกล่เกลีย กับบุคคลทัง ทีอยู่ทงั ในและ
นอกองค์กรซึงเป็ นผูท้ มี สี ่วนเกียวข้องกับการบริหารในส่วนทีเป็ นผลประโยชน์และเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง สิน และ
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึง ต้องใช้หลักการและทฤษฏีภาวะผูน้ าํ และการนํา ประเด็นทีกล่าวมาจะนําไปสู่
คุณลักษณะของการบริหารกองทัพและการควบคุมบัง คับบัญชากําลัง ทหารด้านความมัน คง ทัง นีเพือเป็ นการ
เตรียมการให้นกั ศึกษา สามารถปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากําลังรบ และเป็ นฝ่ าย
อํานวยการระดับสูงของกองทัพได้ แนวความคิดและเอกสารทีจดั เตรียมไว้ในแต่ละหัวข้อวิชานัน นักศึกษาจะได้นาํ
แนวความคิดทีศ ึกษาไปปรับปรุงดัดแปลงเพือใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึงสามารถนําแนวความคิดทีหลากหลายนีประกอบ
กับการนําสถานการณ์จาํ ลองต่างๆ ทีได้จากการศึกษามาเป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวความคิดในการปฏิบตั ิงานต่อไป
ยิง กว่านัน แนวความคิดทีเ หมาะสม ควรเป็ นในรูปของการประยุกต์ใช้หลักวิชาการ และประสบการณ์ในการทํางาน ที
รวมเอาแนวความคิดทีหลากหลายนัน เข้าด้วยกัน ดังนัน ในการเรียนหมวดวิชานี จึงต้องศึกษาประเด็นปัญหาจาก
รายวิชาต่างๆ ด้วยการเลือกเอาแนวความคิดจากวิชาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์การบริหารความขัดแย้ง ความเข้าใจและความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์อนาคต ภาวะผูน้ าํ
และการนํา และอืน ๆ ในแต่ละบทเรียน นักศึกษาต้องใช้หลักการและประสบการณ์ในการทํางานทีผ่านมาประกอบกับ
ความรูท้ ไี ด้รบั การศึกษา มากําหนดแนวคิดทางการบริหารในแต่ละระดับภายใต้สถานการณ์การบริหารองค์กรด้าน
ความมันคง

๒. ความมุ่งหมาย
เพือให้นกั ศึกษาสามารถเป็ นผูบ้ ญั ชาการกําลังรบของ ทร.และเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทัพได้ ซึงการทีจะ
เป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริหารเช่นนีได้ หลักสูตรในตอนวิชานีมคี วามมุ่งหวังให้นกั ศึกษามีขดี ความสามารถหลักในการทีจะเป็ น
ผู บ้ ริหารระดับกรมและกองเรือตามประเภทและจากการแบ่งการศึกษาหมวดวิชานีออกเป็ น ๓ ตอนวิชาจะทําให้
นักศึกษาเมือ ศึกษาหมวดวิชานีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีขดี ความสามารถย่อยดังนี
๒.๑ สามารถบริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศได้
๒.๒ สามารถบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลและจัดทําแผนบริหารองค์กรเพือ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ทร.ได้
๑

๓. ขอบเขตการศึกษา
หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันคงใช้

เวลาศึกษา ๙๒ ชัว โมง โดยมีตอนทีจ ะต้องศึกษา คือ
ตอนที ๑ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมันคง

เวลาการศึกษา ๒๘ ชัว โมง
ตอนที ๒ การวางแผนบริหารองค์กร
เวลาการศึกษา ๔๘ ชัว โมง
ตอนที ๓ ภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กร
เวลาการศึกษา ๑๖ ชัว โมง
๔. วิธีดําเนิ นการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันคงประกอบด้

วยการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ การอภิปรายเป็ นคณะ
๔.๓ การแบ่งกลุม่ อภิปราย
๔.๔ การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
๔.๕ การค้นคว้า
๕. ความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาอืน
หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คงนี มีความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาความมัน คง และหมวดวิชาการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร โดยจะเป็ นการศึกษาความเชือมโยงระหว่างการกําหนดยุทธศาสตร์ของ ทร. ด้านการเตรียมกําลัง
กับการบริหารองค์กรทีเ ป็ นเชิงกลยุทธ์ และเพือ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สําหรับหมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมัน คงจะสร้างพืนฐาน หลักการ และความเข้าใจในการกําหนดกลยุทธ์
ด้านการบริหารให้แก่นกั ศึกษา เพือทีจะศึกษาการวิเคราะห์การบริหารเพือการป้ องกันประเทศ และการปฏิบตั ิการทาง
ทหารในเรืองรูปแบบองค์กรทางทหารทีต อ้ งแปรเปลีย นไปตามสภาวะแวดล้อมทางทหารทีเ หมาะสมต่อไป

๒

รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันคง

๘
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๐
๐
๐

๐
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๐
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๑๖

๘
๘
๘
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๐
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๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๑
๑
๒

๗
๗
๓

หัวข้อวิชา ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร

๑
๑
๑

๑๖
๘
๘

๔

หัวข้อวิชา สัมมนาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กรทหาร
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๔

หน่ วยกิจ

๒๔
๐
๐

หน่ วยการเรียน

วัน

๑๕
๑๐
๑๐
๑
๑
๒
๑
๔
๑
๔
๔

ชัวโมง

ค้นคว้า

๔๕
๑๘
๑๘
๓
๓
๒
๓
๔
๓
๒๐
๒๐
๘
๒
๒
๓
๓
๒

แบ่งกลุม่ อภิปราย

หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันคง
ตอนที ๑ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การเกียวกับความมันคง
๑.๑ ชุดวิชา ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การเกียวกับความมันคง
หัวข้อวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน
หัวข้อวิชา สภาวะแวดล้อมทีม ผี ลกระทบต่อองค์การ
หัวข้อวิชา การบริหารเวลาสําหรับผูบ้ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อวิชา การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย ข้อขัดแย้ง
หัวข้อวิชา กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
หัวข้อวิชา การประเมินผลระบบเปิ ดและการพัฒนาองค์กร
ตอนที ๒ การวางแผนบริหารองค์กร
๒.๒ ชุดวิชา การวางแผนบริหารองค์กร
หัวข้อวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
หัวข้อวิชา การจัดองค์กร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
หัวข้อวิชา กลยุทธ์การสอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง
หัวข้อวิชา การวิเคราะห์อนาคต
หัวข้อวิชา การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ผลประโยชน์
หัวข้อวิชา ธรรมาภิบาลในองค์กร
หัวข้อวิชา การวางแผนบริหารองค์กรส่วนบุคคล
หัวข้อวิชา สัมมนาการวางแผนบริหารองค์กร
ตอนที ๓ ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
๓.๑ ชุดวิชา ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
หัวข้อวิชา หลักการภาวะผูน้ าํ และการนํา

การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ

บรรยาย

รายวิชา

เวลารวม

การอภิปรายเป็ นคณะ

จํานวนชัวโมง
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๒๖
๒๖

๖
๒
๒

๔๔
๔๔

๓
๓

๑๖
๑๖

๑
๑

๔
๘

๘

หมายเหตุ: การคํานวณ “หน่ วยการเรียน” จะพิจารณาจากจํานวนชัว โมงทีม วี ธิ ีการเรียนแตกต่างกัน ๕ ประเภท โดยทีม กี ารคํานึงถึง
ทศนิยม แต่การแสดงค่าลงในตารางจะใช้การปัดทศนิยมให้เป็ นจํานวนเต็ม ดังนัน ผลรวมหน่ วยการเรียนของตอนวิชา หรือหมวดวิชา
อาจดูเหมือนว่าคาดเคลือ นไปได้ อย่างไรก็ตามไม่ผลกระทบต่อ “หน่วยกิจ” ซึง ถูกต้องแล้ว

๓

ตอนที ๑
ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมันคง
(๒๘ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
ตอนวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมัน คงนี มุ่งเน้นทีจะศึกษาในเรืองทฤษฏีและหลักการ
บริหารองค์กร การทีจ ะสามารถดําเนินการเช่นนัน ได้ จําเป็ นทีจ ะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือหาวิชาและประเด็นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ความสามารถบริหารเวลาทีมอี ยู่อย่างจํากัดให้มี
ประสิทธิภาพได้ ผูบ้ ริหารต้องมีความสามารถในเรืองการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลียข้อขัดแย้ง สามารถเข้าใจ
กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ได้ ซึงเป็ นเนือหาสาระ
ของการศึกษาตอนที ๑ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมัน คงทีจะทําให้นกั ศึกษาสามารถบริหาร
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพือ ให้เกิดความมันคงของประเทศ

๒. ขอบเขตการศึกษา
ตอนทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมัน คงนี ใช้เวลาการศึกษา ๒๘ ชัว โมง ประกอบด้วย ๑ ชุด
วิชา ดังนี
หมายเลขหัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๓
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๔
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๕
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๖

หัวข้อวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน
สภาวะทีม ผี ลกระทบต่อองค์กร
การบริหารเวลาสําหรับผูบ้ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย ข้อขัดแย้ง
กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์

๓. การปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
๓.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๓.๒ ฟังบรรยายตามทีกาํ หนด และร่วมซักถามผูบ้ รรยาย
๓.๓ เข้าร่วมการอภิปราย และการถกแถลงทีกาํ หนด
๓.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อทีอาจารย์ควบคุมกลุม่ อภิปรายกําหนดให้ แล้วนํามาแถลงในห้องอภิปราย

๔

ชุดวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมันคง
(๒๘ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การศึกษาโครงสร้างและแนวความคิดทางเรืองความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การเข้าใจสภาวะแวดล้อม
การบริหารเวลาของผู บ้ ริหาร การเจรจาต่อ รองและการไกล่เกลียข้อขัดแย้ง เป็ นการปูพ ืนฐานไปสู่การศึกษาการ
วางแผน การเข้าใจกลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ทีเกียวข้องกับความการบริหารความมัน คง
ซึงจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ และการบริหารกองทัพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เพือ ให้สามารถทราบระดับของความสําเร็จได้
๒. ความมุ่งหมาย
การศึกษาตอนวิชานี มีความมุง่ หมายให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในเรืองทฤษฎีและวิวฒั นาการของการบริหารระดับ
ยุทธศาสตร์เพือ ความมันคง
 ซึง เป็ นหลักพืนฐานสําหรับนําไปวิเคราะห์และศึกษาการบริหารในระดับยุทธศาสตร์ต่อไป
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรด้านความมัน คงใช้ระยะเวลาในการศึกษาทัง สิน
ประกอบด้วย ๑ ชุดวิชา มีหวั ข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒
สภาวะทีม ผี ลกระทบต่อองค์กร
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๓
การบริหารเวลาสําหรับผูบ้ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๔
การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย ข้อขัดแย้ง
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๕
กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๖
การประเมินผลเชิงยุทธ์ศาสตร์

๒๘

ชัว โมง

๔. วิธีดําเนิ นการศึกษา
๔.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๔.๒ ฟังบรรยายตามทีกาํ หนด และร่วมซักถามผูบ้ รรยาย
๔.๓ เข้าร่วมการอภิปราย และการถกแถลงทีกาํ หนด
๔.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อทีอาจารย์ควบคุมกลุม่ อภิปรายกําหนดให้ และนํามาแถลงในห้องอภิปราย

๕

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

ขอบเขต

๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๑. เพือให้เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร (Civil-military
relations) ในสภาวการณ์ปจั จุบนั
๒. เพือ สร้างอัจ ฉริยะภาพทหารมือ อาชีพ จากจุดเด่ นของลักษณะเฉพาะพิเศษของความเป็ น
กองทัพ
๓. เพือเข้าใจภาพสะท้อนของภาคส่วนและกลุ่มหลากหลายในสังคม ต่อภาพลักษณ์และบทบาท
ของทหาร
๔. เพือ ให้เข้าใจและให้ความสําคัญต่อวิธคี ิดของผูน้ าํ พลเรือนทีบ งั คับบัญชากองทัพ
๑. ผูน้ าํ ทางทหารแตกต่างจากผูน้ าํ พลเรือน
๒. บทบาทหน้าทีก องทัพต่อการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนู ญฉบับปัจจุบนั ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗
๓. การเข้าใจวิธีคิด บทบาทการกระทําภาคพลเรือน ประชาสังคม และประชาชนในทุกมิติ ค่านิยมร่วม
ของกลุม่ ทีห ลากหลายต่างๆ ในสังคม

๖

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

สภาวะทีม ผี ลกระทบต่อองค์กร

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือให้เข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของสภาวะแวดล้อมและสิงแวดล้อมขององค์กรทัง ภายในและ
ภายนอก รวมถึ ง สร้า งความเข้า ใจและเป็ น แนวทางการประเมิน และการวิ เ คราะห์ใ น
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมขององค์การเป็ นความรู ใ้ นการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
๒. เพือ เพิม พูนประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

ขอบเขต

๑. ความเข้าใจเรืองระบบและปัจจัยทีม ผี ลกระทบต่อองค์กรความมันคงในภาพรวม

๒. กระบวนการวิเคราะห์จดุ อ่อน-จุดแข็งขององค์กร
๓. สิง ท้าทาย โอกาส และภัยคุกคามอืนๆ ได้แก่
- สภาพแวดล้อมด้านความมัน คงโดยทัว ไปในปัจจุบนั เช่น การก่อการร้าย ความไม่สงบใน
ภาคใต้ เป็ นต้น
- ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการต่อการจัดโครงสร้างบริหารกองทัพ และข้อจํากัด
เรืองวัฒนธรรมองค์กร
- ผลกระทบจากแนวความคิดเรืองการปฏิวตั ิในกิจการทหาร (Revolution in military
affairs) ต่อความเปลีย นแปลงขององค์กรความมันคง


๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๗

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

การบริหารเวลาสําหรับผูบ้ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. แบ่งกลุม่ อภิปราย

ความมุ่งหมาย

เพือ มุ่ง เน้น ให้น ัก ศึ ก ษาซึง เป็ น ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ให้มีท กั ษะการบริห ารเวลาให้เ ป็ น เลิศ โดย
ปรับเปลียนตนเองและใช้เวลาน้อยทีสุดให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดทัง ต่อองค์กร ต่อสังคม
และต่อตนเอง

ขอบเขต

๑. แนวความคิดในเรืองการบริหารเวลาและเข้าใจธรรมชาติของเวลา คุณค่าของเวลา
๒. การบริหารเวลาในชีวติ ด้วยการประหยัดเวลา
๓. เทคนิคการบริหารเวลาควบคู่กบั การบริหารคนและตนเองเพือบรรลุเป้ าหมายของตนเองและ
องค์กร

๒ ชัว โมง
๒ ชัว โมง

๘

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย ข้อขัดแย้ง

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ใน
การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย ข้อขัดแย้ง
๒. เพือ สร้างความสามารถในการกํา หนดเทคนิ คทัง ศาสตร์และศิ ลป์ ในการเจรจาต่ อ รองที
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่า งๆ และแบบการเจรจาต่ อ รองและการไกล่เ กลีย ข้อ ขัด แย้ง ที
เหมาะสมกับสังคมไทย

ขอบเขต

๑. เข้าใจหลักการของการเจรจาต่อรองทัง ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจา
๒. การเตรียมการก่อนเข้าสู่การเจรจาต่อรอง หัวใจของการเจรจาต่อรองคืออะไร
๓. การวิเคราะห์หาเกณฑ์สูงสุดและตํา สุดทีย อมรับได้ของแต่ละฝ่ าย
๔. ประเมินผลทีค าดว่าจะได้รบั จากการเจรจาต่อรองประโยชน์ทไี ด้รบั

๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๙

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

กลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

เวลา

๘ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

เพือให้มีความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ที
จะต้องมุง่ สัมฤทธิeทางการบริหารเพือ การบรรลุวสิ นั ทัศน์อย่างมีนยั สําคัญ

ขอบเขต

๑. การบริหารกลยุทธ์ทมี ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ การบรรลุวสิ ยั ทัศน์
๒. กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทสี มั ฤทธิผล
๓. การบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทเี หมาะสมสําหรับองค์กรด้านความมันคง


๔ ชัว โมง
๔ ชัว โมง

๑๐

๑๑๐๑๐๒๐๑๐๖
หัวข้อวิชา

การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจต่ อแนวความคิดเรือ งการติดตามและประเมนผลระบบเปิ ด
โดยเฉพาะรูปแบบแกนกลางสังคมโลก คือ องค์การสหประชาชาติ
๒. เพือให้ทราบถึงความสําคัญของการติดตามทีมลี กั ษณะเสมือนการทบทวน และการตรวจตรา
เพือให้ตรงเป้ าหมายซึงการประเมินผลแตกต่างจากการประเมินผลโดยทัว ไป และหากกล่าวถึง
การประเมินผลระบบเปิ ดมักจะรูจ้ กั เฉพาะการประเมินผล ๓๖๐ องศาซึงเป็ นเพียง ๒ ใน ๑๐
กลยุทธ์เท่านัน การประเมินผลระบบเปิ ดจึงมีลกั ษณะของการตัดสินอย่างมีระบบบนวัตถุวิสยั
และอยู่บนพืนฐานการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้รบั ประโยชน์ทกุ ฝ่ าย

ขอบเขต

๑. การติดตามและการประเมินผลระบบเปิ ดเชิงยุทธศาสตร์
๒. การประเมินผลระบบเปิ ดแตกต่างจากระบบประเมินผลทัว ไปอย่างไร
๓. การประเมินจะสะท้อนภาพแนวความคิด ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงการ/แผนงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๑๑

ตอนที ๒
การวางแผนบริหารองค์กร
(๔๘ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
ตอนวิชาการวางแผนการบริหารองค์กรนี มุ่งเน้นทีจะศึกษาในเรืองการวิเคราะห์อนาคต การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้
ประโยชน์ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การวางแผน
องค์กรส่วนบุคคล ธรรมาภิบาล กลยุทธ์สอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง และการนําความรูใ้ นชุดวิชานีมาสัมมนาเพือหา
องค์ความรู เ้ รืองการวางแผนบริหารองค์กรในภาพรวม การทีจะสามารถดําเนินการเช่นนัน ได้จาํ เป็ นต้องทีจะต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจ ในเนือหาของความสัมพันธ์ในแต่ละวิชาซึงการมองอนาคตเป็ นการคาดการณ์ การวิเคราะห์ การ
วิจยั การวางแผนอนาคต ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะมีผูเ้ กียวข้องเข้ามาเนืองจากการบริหารต้องเกียวข้องกับบุคคล
ซึงจะมีมิติสาระสําคัญกับมิติสงั คมทีมีความเสียงกับการบริหารทีทุกภาคส่ว นมีผ ลประโยชน์ภายใต้การวิเคราะห์
SWOT ในการวางแผนกลยุทธ์ การดําเนินการดังกล่าวได้แสดงถึงสถานะและความสอดคล้องในเชิงกลยุทธ์
สิง
เหล่านี แสดงออกมาโดยผ่ านตัว ชีว ดั ทีเ หมาะสม เปรียบเทีย บกับ มาตรฐานทีไ ด้กาํ หนดไว้อ ยู่ เสมอ รวมถึง การ
เทียบเคียงกับตัวอย่างทีดีกว่าในเรืองนัน ๆ การบริหารจําเป็ นต้องมีการศึกษาเรืองโครงสร้างทีประกอบไปด้วยบุคคล
และองค์กร การทีจะทําให้บรรลุวิสยั ทัศน์ทีเป็ นเลิศ โครงสร้างรู ปแบบองค์กรต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อ
วิสยั ทัศน์ สาระสําคัญหนึงคือองค์กรส่วนบุคคลหรือทีเ รียกว่าองค์กรย่อยๆ ในองค์กรใหญ่มสี ่วนสําคัญมากทีจะทําให้
เกิดการบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรได้ และการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึงเป็ นกระบวนทัศน์การบริหาร
ราชการแบบใหม่ทีจะเป็ นเครืองมือการบริหารองค์กรแห่งอนาคต ทีกล่าวมาทัง หมดนีม่งุ หวังให้นกั ศึกษาสามารถ
วางแผนการบริหารของ ทร.ระยะยาวเพือ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ ทร.เป็ นสาระสําคัญ
๒. ขอบเขตการศึกษา
ตอนการวางแผนบริหารองค์กรนี ใช้เวลาการศึกษา ๔๘ ชัว โมง ประกอบด้วย ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาวางแผน
บริหารองค์กร ประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๑
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๒
การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๓
กลยุทธ์การสอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๔
การวิเคราะห์อนาคต
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๕
การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ผลประโยชน์
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๖
ธรรมาภิบาลในองค์กร
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๗
การวางแผนบริหารองค์กรส่วนบุคคล
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๘
การสัมมนาการวางแผนบริหารองค์กร
๑๒

๓. การปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
๓.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๓.๒ ฟังบรรยายตามทีก าํ หนด และร่วมซักถามผูบ้ รรยาย
๓.๓ เข้าร่วมการอภิปราย และการถกแถลงทีก าํ หนด
๓.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อทีอ าจารย์ควบคุมกลุม่ อภิปรายกําหนดให้ แล้วนํามาแถลงในห้องอภิปราย

๑๓

ชุดวิชา การวางแผนบริหารองค์กร
(๔๘ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ชุดวิชาการวางแผนการบริหารองค์กรนี มุ่งเน้นทีจะศึกษาในเรืองการวิเคราะห์อนาคต การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้
ประโยชน์การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การ
วางแผนองค์กรส่วนบุคคล ธรรมาภิบาล กลยุทธ์สอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง และการนําความรูใ้ นชุดวิชานีมาสัมมนา
เพือ หาองค์ความรูเ้ รืองการวางแผนบริหารองค์กรในภาพรวม การทีจ ะสามารถดําเนินการเช่นนัน ได้จาํ เป็ นต้องทีจะต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจ ในเนือหาของความสัมพันธ์ในแต่ละวิชาซึงการมองอนาคตเป็ นการคาดการณ์ การวิเคราะห์ การ
วิจยั การวางแผนอนาคต ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะมีผูเ้ กียวข้องเข้ามาเนืองจากการบริหารต้องเกียวข้องกับบุคคล
ซึงจะมีมิติสาระสําคัญกับมิติสงั คมทีมีความเสียงกับการบริหารทีทุกภาคส่ว นมีผ ลประโยชน์ภายใต้การวิเคราะห์
SWOT ในการวางแผนกลยุทธ์ การดําเนินการดังกล่าวได้สิงทีแสดงถึงสถานะและความสอดคล้องในเชิงกลยุทธ์
สิงเหล่านีแสดงออกมาโดยผ่านตัวชีวดั ทีเหมาะสม เปรียบเทียบกับมาตรฐานทีได้กาํ หนดไว้อยู่เสมอ รวมถึงการ
เทียบเคียงกับตัวอย่างทีดีกว่าในเรืองนัน ๆ การบริหารจําเป็ นต้องมีการศึกษาเรืองโครงสร้างทีประกอบไปด้วยบุคคล
และองค์กร การทีจะทําให้บรรลุวิสยั ทัศน์ทีเป็ นเลิศ โครงสร้างรู ปแบบองค์กรต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อ
วิสยั ทัศน์ สาระสําคัญหนึงคือองค์กรส่วนบุคคลหรือทีเรียกว่าองค์กรย่อยๆในองค์กรใหญ่มสี ่วนสําคัญมากทีจะทําให้
เกิดการบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรได้ และการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลซึงเป็ นกระบวนทัศน์การบริหาร
ราชการแบบใหม่ทจี ะเป็ นเครืองมือการบริหารองค์กรแห่งอนาคต
๒. ความมุ่งหมาย
ชุดวิชานีจดั ขึนเพือให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา ซึงจะเป็ นผูบ้ ริหารงานในระดับสูง และมีส่วนรับผิดชอบในการบริหาร
กองทัพเรือ โดยจะให้ทราบถึงวิธีและเทคนิคใหม่ ๆ ในวางแผนการบริหารองค์กร เพือแก้ปญั หาขจัดอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพือให้เกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายมากทีสุด ทัง นีม่งุ หวังให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนการบริหาร
ของ ทร.ระยะยาวในการบริหารภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มคี วามมัน คงแบบยัง ยืนและเพือให้
บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ ทร.เป็ นประเด็นสําคัญของชุดวิชานี
๓. ขอบเขตการศึกษา
ตอนวิชา หลักการและเทคนิคการบริหาร ใช้เวลาศึกษา ๔๘ ชัว โมง ประกอบด้วย๑ ชุดวิชา มีหวั ข้อวิชาดังนี
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๑
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๒
การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๓
กลยุทธ์การสอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง
๑๑๐๑๐๒๐๒๐๔
การวิเคราะห์อนาคต
๑๔

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๕
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๖
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๗
๑๑๐๑๐๒๐๑๐๘

การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ผลประโยชน์
ธรรมาภิบาลในองค์กร
การวางแผนบริหารองค์กรส่วนบุคคล
การสัมมนาการวางแผนบริหารองค์กร

๔. วิธีดําเนิ นการศึกษา
๔.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๔.๒ ฟังการบรรยายตามทีก าํ หนด และร่วมกันซักถามผูบ้ รรยาย
๔.๓ เข้าร่วมการอภิปรายและถกแถลงตามทีก าํ หนด
๔.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามหัวข้อทีอาจารย์ควบคุมแบ่งกลุ่มอภิปรายทีกาํ หนดให้ แล้วนํามาถกแถลงในห้อง
ทีก าํ หนดให้

๑๕

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

เวลา

๑๖ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. แบ่งกลุม่ อภิปราย

ความมุ่งหมาย

เพือ ให้มีความเข้า ใจในการวางแผนและการบริหารเชิง กลยุ ทธ์ โดยคํานึ ง ถึง ความสอดคล้อ ง
ในเชิงกลยุทธ์ มีตวั ชีวดั และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้สถานการณ์ทเี ปลีย นแปลงอยู่เสมอ

ขอบเขต

๑. การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพือ นําไปสู่ภาพในอนาคตทีห วังไว้ (วิสยั ทัศน์) ร่วมกัน
๒. ความสอดคล้อ งการวางแผนและการบริหารเชิง กลยุ ทธ์ ตัวชีว ดั ความสามารถตรวจสอบ
กระบวนการและผลการดําเนินการในลักษณะองค์กรทหาร
๓. การพิจารณาความสอดคล้องและความเชือมโยงกันระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธกับ
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือหรือแผนเตรียมกําลังของกองทัพเรือ ประเด็นสําคัญๆของแผนตาม
ระยะเวลา

๘ ชัว โมง
๘ ชัว โมง

๑๖

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

เวลา

๒ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๒ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

เพือให้มคี วามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีการจัดองค์การ การบริหารและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่
เพือ เพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของบุคลากรและองค์การ ซึง สามารถนําไปประยุ กต์ใช้
องค์การทหารได้

ขอบเขต

๑. การออกแบบโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ทสี ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดองค์กรทางทหาร
๒. การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธกับความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรทาง
ทหาร
๓. เครือ งมือ ในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ยุ ค ใหม่ส ามารถนํา มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรทางทหารได้หรือไม่
๔. บทบาททีส าํ คัญของผูบ้ ริหารในการจัดองค์กรและการบริหารพัฒนาบุคคล

๑๗

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

กลยุทธ์การสอนงานผูม้ ปี ระสบการณ์สูง

เวลา

๒ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๒ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

๑. เพือให้มคี วามเข้าใจจุดเน้นทีให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ต่อความจําเป็ นทีจะต้องมีการสอนงาน
(Coaching) เพือการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ในลักษณะการสร้างผลกระทบของการ
เปลีย นแปลง (Impact Change Solution)
๒. เพือ ให้ผูม้ ปี ระสบการณ์สูงในองค์กรทหารทีม ลี กั ษณะเฉพาะเนืองจากผูม้ ปี ระสบการณ์สูงจะเป็ น
ผูท้ จี ะทําให้เกิดการเปลีย นผ่านความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะอย่างต่อเนือง และนําไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง

ขอบเขต

๑. การศึ ก ษาให้เ กิด ความรู ค้ วามเข้าใจ การเปลียนผ่ านความสามารถ ประสบการณ์ ทัก ษะ
ศักยภาพ จากรุ่นสู่รุ่น
๒. การเปลียนแปลงผูบ้ ริหารกองทัพให้เกิดแรงเป็ นกลไกขับเคลือน การสอนงานมีความสําคัญ
อย่างยิง เพือ ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

๑๘

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๔
หัวข้อวิชา

การวิเคราะห์อนาคต

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒.อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

เพือให้นกั ศึกษาซึงเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง มีความรู-้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ ทัง จะมีพลังในการ
ปัน แต่ ง /สร้างสรรค์อ นาคตทีพึง ประสงค์ในรู ปแบบต่ าง ๆ ให้เกิดขึน ตลอดจนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ควบคู่ เพือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรอย่างครบวงจร ตัง แต่การวิเคราะห์
อนาคต การวางแผนอนาคต การจัดทําแผนทีอ นาคต

ขอบเขต

๑. ผูบ้ ริหารมีความรอบรูเ้ กียวกับอนาคตในมิติต่างๆเพือการคาดการณ์ พยากรณ์หรือสร้างภาพ
หมายในอนาคตหรือการมุง่ ป้ องกันปัญหาทีค าดว่าจะเกิดขึนในอนาคต
๒. การสร้างภาพอนาคต การวิเคราะห์อนาคต ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สถานการณ์จาํ ลอง แผนที
อนาคต

๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๑๙

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๕
หัวข้อวิชา

การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ประโยชน์

เวลา

๔

วิธีการศึกษา

๑. บรรยาย
๒. อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ ให้เกิดความเข้าใจถึง Stakeholder ว่าคือ “ใคร” ทีอ ยู่ในเป้ าหมายการวิเคราะห์
๒. เพือ ศึกษาว่าทําไมต้องวิเคราะห์และเมือ ใดต้องวิเคราะห์ Stakeholder
๓. เพือศึกษาแนวทางการสรรหางบประมาณในการวิเคราะห์อ ย่างไร และอะไรคือแผนผังของ
ผูม้ สี ่วนได้รบั ประโยชน์ (Stakeholder Mapping)
๔. เพือให้เข้าใจถึงคําสําคัญ (Key Word) อาทิ Stakeholder Policy. Stakeholder Area,
Stakeholder Point, Focal Point Stakeholder, Stakeholder Influence เป็ นต้น

ขอบเขต

๑. ผู ม้ ีส่ว นได้รบั ประโยชน์ (Stakeholder) กับความหลากหลายทีมีส่ว นได้รบั ผลกระทบ ทัง
ทางตรงและทางอ้อมทัง ทางบวกและทางลบ
๒. การวิเคราะห์ผูม้ สี ่วนได้รบั ประโยชน์ (Stakeholder) เพือการจัดการผลประโยชน์ การลดความ
ขัดแย้ง และแผนผังของผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์

ชัว โมง
๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๒๐

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๖
หัวข้อวิชา

ธรรมาภิบาลในองค์กร

เวลา

๒ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๒ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

๑. เพือให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ตัวชีวดั ธรรมาภิบาล
บทบาทของกลุ่มผู ท้ ีมีส่ว นได้ส่ว นเสียต่ าง ๆ ในการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร และการ
ประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในองค์กรได้
๒. เพือเรียนรูธ้ รรมาภิบาลของประเทศต่าง ๆ จากกรณี ศึกษาและสามารถเปรียบเทียบความเหมือน/
แตกต่างกับธรรมาภิบาลในประเทศไทยได้

ขอบเขต

๑. การศึกษาหลักธรรมาภิบาล การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร การประเมินผลในความเป็ นธรรมาภิบาล
๓. ธรรมาภิบาลทีเ หมาะสมกับบริบทขององค์กรทางทหาร

๒๑

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๗
หัวข้อวิชา

การวางแผนองค์กรส่วนบุคคล

เวลา

๒

วิธีการศึกษา

อภิปรายเป็ นคณะ ๒ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

เพือให้มคี วามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการจัดการต่าง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ใน
การวางแผนบริหารองค์ก รส่ ว นบุค คล (หน่ ว ย นขต.ทร. หน่ ว ยรองอืน ๆ) เพือ สนับสนุ น การ
ดําเนินงานขององค์กรโดยรวมได้

ขอบเขต

๑. การศึกษาหน่วยงานย่อยในองค์กรและความสําคัญของแผน
๒. องค์ป ระกอบขององค์ก รบริ ห ารงานส่ ว นบุ ค คล (หน่ ว ย นขต.ทร. หน่ ว ยรองอื น ๆ)
กระบวนการปัจจัยทีต อ้ งคํานึงถึง
๓. แนวคิด ทฤษฏี หลักการสมัยใหม่ทสี ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การส่วนบุคคล
(หน่วย นขต.ทร. หน่วยรองอืนๆ) และการสนับสนุนองค์กรโดยรวม

ชัว โมง

๒๒

๑๑๐๑๐๒๐๒๐๘
หัวข้อวิชา

การสัมมนาการวางแผนบริหารองค์กร

เวลา

๑๖ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ๑๖ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ บูรณาการองค์ความรูใ้ นชุดวิชาการวางแผนการบริหารองค์กรทัง ๗ หัวข้อ มาประยุกต์ ให้
คิดวิเคราะห์เพือ การวางแผนบริหารองค์กรในอนาคต
๒. เพือ ให้ได้ผ ลผลิตทีเป็ นแผนทียุทธ์ศาสตร์และการกําหนดตัว ชีว ดั รวมทัง ความเข้าใจการ
วางแผนบริหารองค์กรในภาพรวมแบบใหม่ เช่น PMQA
๓. เพือ บริหารองค์กรแบบธรรมภิบาลและจัดทําแผนกลยุทธ์ ทร. เพือ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ทร.ได้

ขอบเขต

๑. การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพือ นําไปสู่ภาพในอนาคตทีห วังไว้ (วิสยั ทัศน์) ร่วมกัน
๒. ความสอดคล้อ งการวางแผนและการบริหารเชิง กลยุ ทธ์ ตัวชีว ดั ความสามารถตรวจสอบ
กระบวนการและผลการดําเนินการในลักษณะองค์กรทหาร (วิสยั ทัศน์ ทร.)
๓. กรอบภาพรวมการบริหารองค์กรด้านความมันคง


๒๓

ตอนที ๓
ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
(๑๖ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
ตอนวิชาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กรนี มุ่งเน้นทีจะศึกษาในเรืองทฤษฏีและหลักการบริหารองค์กร การทีจะ
สามารถดําเนิ นการเช่ นนัน ได้จ าํ เป็ นต้อ งทีจะต้อ งมีความรู ค้ วามเข้าใจ ในเนือ หาของทฤษฎีภาวะผู น้ ํา และการนํา
ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร ซึงเป็ นเรืองทีเกียวกับการบริหารทีม่งุ เน้นไปทีตวั ผูน้ าํ ทีตอ้ งมีความรอบรูส้ ามารถ
เปลียนแปลงตนเองได้ เพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกทีมกี ารเปลียนแปลงไปเร็วมาก
การบริหารองค์กรจึงจะเกิดการพัฒนาและผูน้ าํ สามารถนําพาองค์กรไปได้ในสภาวะทีมกี ารเปลีย นแปลงและมีความคิด
สร้างสรรค์เพือพัฒนาองค์กรไปสู่สงิ ทีใหม่กว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาตัวแบบผูน้ าํ ทีประสบความสําเร็จเป็ น
แนวทางทีใ ห้เป็ นกรณีศึกษาในตอนวิชานี สภาวะสุดท้ายทีต อ้ งการคือมีภาวะผูน้ าํ ในการบริหารองค์กรด้านความมัน คง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ขอบเขตการศึกษา
ตอนทฤษฎีและหลักการบริหารองค์กรเกียวกับความมัน คงนี ใช้เวลาการศึกษา ๑๖ ชัว โมง ประกอบด้วย ๑ ชุด
วิชา คือ ชุดวิชาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กร
๓. การปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
๓.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๓.๒ ฟังบรรยายตามทีก าํ หนด และร่วมซักถามผูบ้ รรยาย
๓.๓ เข้าร่วมการอภิปราย และการถกแถลงทีก าํ หนด
๓.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อทีอ าจารย์ควบคุมกลุม่ อภิปรายกําหนดให้ แล้วนํามาแถลงในห้องทีก าํ หนด

๒๔

ชุดวิชา ภาวะผูน้ ํ ากับการบริหารองค์กร
(๑๖ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั การใช้ภาวะผูน้ าํ และการนําจําเป็ นต้องให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามสภาวการณ์ทผี ู น้ ําจะประสบพบเหตุการณ์ในวันหนึงๆ จํานวนมาก ภาวะผู น้ ําและการนํา
ในปัจจุบนั จึงมีความจําเป็ น ซึงต้องอาศัยการวิเคราะห์และตกลงใจทีเป็ นระบบและมีเหตุผลตามหลักวิชา ดังนัน
การศึกษาในชุดวิชานีจึงช่วยให้นกั ศึกษาซึงจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการนําหน่ วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ วิธีการศึกษาทีนิยมศึกษาเรืองผูน้ าํ คือการศึกษาตัวผูน้ าํ แบบต่างๆ เพือศึกษา
ภาวะผูน้ าํ และศึกษาแนวความคิด ปรัชญาและวิธกี ารบริหารงาน
๒. ความมุ่งหมาย
๑. เพือ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการเป็ นผูน้ าํ การใช้ภาวะผูน้ าํ การเลือกใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ทีได้รบั การศึกษา
มาเป็ นแนวทางในการบริหารในสภาวการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ด้วยผูน้ าํ จะต้องมีความสามารถในการใช้สภาวะ
ผูน้ าํ ในสถานการณ์แตกต่างกัน เพือ เลือกหนทางปฏิบตั ทิ ดี ที สี ุด
๒. เพือศึกษาให้ทราบถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ทัง ในวงการบริหารทัว ไปและในวงการทหาร
และการนําหน่วยทีด ที สี ุดด้วยความคิดทีส ร้างสรรค์
๓. เพือ ศึกษาตัวแบบผูน้ าํ ทีก าํ หนดให้แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็ นผูน้ าํ ปรัชญาการคิด ปรัชญาการบริหาร
องค์กร ซึง มีทงั ผูน้ าํ ทางทหารและผูน้ าํ ทีเ ป็ นพลเรือน นักศึกษาจะได้แนวคิดทีหลากหลายนําไปเป็ นแนวทางการบริหาร
องค์กรด้านความมัน คงในอนาคตสภาวะสุดท้ายทีตอ้ งการคือมีนกั ศึกษามีภาวะผูน้ าํ ในการบริหารองค์กรด้านความ
มันคงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กร ใช้เวลาศึกษา ๑๖ ชัว โมง ประกอบด้วย ๑ชุดวิชา มีหวั ข้อวิชาดังนี
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๑๐๒๐๓๐๑
หลักการภาวะผูน้ าํ และการนํา
๑๑๐๑๐๒๐๓๐๒
ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร
๑๑๐๑๐๒๐๓๐๓
สัมมนาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์การสมัยใหม่
๔. วิธีดําเนิ นการศึกษา
๔.๑ อ่านเอกสารทีก าํ หนดให้
๔.๒ ฟังการบรรยายตามทีก าํ หนด และร่วมกันซักถามผูบ้ รรยาย
๔.๓ เข้าร่วมการอภิปรายและถกแถลงตามทีก าํ หนด
๔.๔ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามหัวข้อทีอาจารย์ควบคุมกลุ่มอภิปรายกําหนดให้ แล้วนํามาถกแถลงในห้องที
กําหนดให้

๒๕

๑๑๐๑๐๒๐๓๐๑
หัวข้อวิชา

หลักการภาวะผูน้ าํ และการนํา

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

การบรรยาย
อภิปรายเป็ นคณะ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ ให้ผูร้ ่วมชัน เรียนฝึ กพัฒนาทักษะของผูน้ าํ ในการระบุและวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ
ทีเ กิดขึนจากความเปลีย นแปลงของสภาวะแวดล้อมทัง ภายในและภายนอก
๒. เพือ ให้มคี วามเข้าใจคุณลักษณะและการพัฒนาศักยภาพของ “ผูน้ าํ ทางการทหาร” แนวใหม่ ใน
ฐานะ “ผูน้ าํ ขององค์กร” ซึง ต้องมีความรอบรูท้ งั ยุทธศาสตร์ทางทหารและพลเรือนตลอดจนการ
จัดการองค์กรเพือ ตอบสนองความเปลีย นแปลงในทุกรูปแบบ

ขอบเขต

๑. ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ และการนําหน่วยกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ทีเกิดจากความเปลีย นแปลง
ของสภาวะแวดล้อมทัง ภายในและภายนอก
๒. ผูน้ าํ ยุคใหม่/ผูน้ าํ ในยุคทศวรรษหน้าและลักษณะผูน้ าํ ทางทหารทีด คี วรเป็ นอย่างไร
๓. ภาวะผูน้ าํ กับศาสตร์และศิลป์ในการรับมือกับการเปลีย นแปลง

๓ ชัว โมง
๑ ชัว โมง

๒๖

๑๑๐๑๐๒๐๓๐๒
หัวข้อวิชา

ความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร

เวลา

๔ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๔ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

๑. เพือให้ผูบ้ ริหารระดับสูงสร้างความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกลวิธีง่าย ๆ และคุณสมบัติเฉพาะพิเศษ
ของนักการทหารทีพ ลเรือนไม่มี
๒. เพือให้ทราบวิธีคิดโดยอาศัยองค์ประกอบของการคิดแยกส่วน (Analysis) การคิดรวมส่วน
(Synthesis) การคิดวิเคราะห์ SWOT การคิดแบบ Inside-out และ Outside-in การคิด
แบบหลักพระพุทธศาสนา การคิดแบบ win-win เพือนําไปสู่คุณลักษณะของคิดนํา-ทําเป็ นเห็นเป็ นตัวอย่าง (Lead-think-act Model) และเป็ นพลังของกองทัพ

ขอบเขต

๑. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ทางการบริหาร
๒. วิธคี ิดทีเ อืออํานวยต่อการสร้างสรรค์ทางการบริหาร

๒๗

๑๑๐๑๐๒๐๓๐๓
หัวข้อวิชา

สัมมนาภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์การสมัยใหม่

เวลา

๘ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ ศึ กษาตัวแบบผู น้ ําทีกาํ หนดให้แล้ว วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็ นผู น้ ํา ปรัชญาการคิด
ปรัชญาการบริหารองค์กร ซึงมีทงั ผู น้ ําทีเป็ นทหารและผู น้ ําทีเป็ นพลเรือนทัง ในประเทศและ
ต่างประเทศประมาณ ๔ คน นักศึกษาจะได้แนวคิดทีหลากหลายมากขึนกว่าการศึกษาเพียง
กรณีใดกรณีหนึงเท่านัน ซึง นําไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรทางทหารได้
๒. เพือถ่ายทอดความเป็ นรูปธรรมของการเป็ นผูน้ าํ (Elite/Leader) จากทักษะ-ประสบการณ์จาก
กรณีศึกษา/งานวิจยั ในลักษณะคิด-นํา-ทําได้ (Think-Lead-Act)
๓. เพือสร้างชุดความคิด (Mind Set) การนํา (Lead) ในลักษณะค่านิยมร่วม (Core Value) ทีมี
ความเข้าใจต่อความมันคงในเนื

 อหา (Content) และบริบท (Context) ใหม่ อาทิ การจัดการ
การเมืองภาคประชาชนทีกระทบต่อองค์กรทหาร การเติบโตของภาคประชาสังคม อีกทัง ให้
สอดคล้องกับสังคมโลกทีจะรับมือกับการเปลียนแปลงทุกมิติดว้ ยความพร้อมเชิงศาสตร์-ศิลป์
เพือ ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

ขอบเขต

๑. กําหนดตัวแบบกรณีศึกษาภาวะผูน้ าํ ทีก าํ หนดให้เพือ อภิปรายตามแนวทางทีก าํ หนดไว้
๒. ภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กรทางทหารในอนาคต
๓. การสร้างชุดความคิด เพือ ให้เกิดค่านิยมร่วมของการนํา การคิด การปฏิบตั ิ
๔. อุปสรรคของการทําความเข้าใจต่อภาคพลเรือนและการคิดนอกกรอบของผูน้ าํ องค์กรทางทหาร

๘ ชัว โมง

๒๘

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
วิทยาลัยการทัพเรือ

ฝ่ ายวิชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๓

สารบัญ
หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
ตอนที) ๑ หลักการและทฤษฎีการทําสงคราม
ชุดวิชา นโยบายและการทําสงคราม
หัวข้อวิชา ทฤษฎียุทธศาสตร์ของClausewitz และ Sun Tzu
หัวข้อวิชา ทฤษฎีการทําสงคราม (War fighting)
หัวข้อวิชา อภิปรายนโยบายและการทําสงคราม
ตอนที) ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายจากสงครามในอดีต
ชุดวิชา สงครามกรีก
หัวข้อวิชา สงครามกรีก
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามกรีก
ชุดวิชา สงครามรวมชาติเยอรมัน
หัวข้อวิชา สงครามรวมชาติเยอรมัน
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามรวมชาติเยอรมัน
ชุดวิชา สงครามญี)ป่ นุ - รัสเซีย
หัวข้อวิชา สงครามญีCป่ นุ - รัสเซีย
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามญีCป่ นุ - รัสเซีย
ชุดวิชา สงครามโลกครัง4 ที) ๑
หัวข้อวิชา สงครามโลกครังF ทีC ๑
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามโลกครังF ทีC ๑
ชุดวิชา สงครามโลกครัง4 ที) ๒
หัวข้อวิชา สงครามโลกครังF ทีC ๒
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามโลกครังF ทีC ๒
ชุดวิชา สงครามจีนปฏิวตั ิ
หัวข้อวิชา สงครามจีนปฏิวตั ิ
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามจีนปฏิวตั ิ
ชุดวิชา สงครามเกาหลี
หัวข้อวิชา สงครามเกาหลี
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามเกาหลี

หน้า
๑
๓
๕
๖
๗
๘
๙
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ชุดวิชา สงครามเวียดนาม
หัวข้อวิชา สงครามเวียดนาม
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามเวียดนาม
ชุดวิชา การสงครามของไทย
หัวข้อวิชา การสงครามของไทยในอดีต
หัวข้อวิชา สงครามปราบปรามความไม่สงบของไทย
หัวข้อวิชา อภิปรายการสงครามของไทย

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

หมวดวิชาที ๓
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
(Strategy and Policy)
(๑๒๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
บทเรียนจากสงครามทัง ในอดีตและปัจจุบนั ตลอดจนแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ หลักการและทฤษฎีการ
สงครามของนักยุทธศาสตร์ นักรบ ผูน้ าํ ทัพที+มชี +ือเสียงในอดีต สิ+งเหล่านีลว้ นเป็ นสิ+งสําคัญที+นกั ศึกษาควรได้ศึกษา
และวิเคราะห์ติดตามอยู่ตลอดเวลาและสามารถนําแนวความคิดที+เป็ นทัง ศาสตร์และศิลป์ เหล่านัน มาเป็ นพืนฐานในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ต่อไป
๒. ความมุ่งหมาย
ให้นกั ศึ กษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในแนวความคิดของนักยุ ทธศาสตร์ท+ีมีช+ือเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบนั
เกี+ยวกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์ นโยบายและการทําสงครามในลักษณะต่าง ๆ การใช้กาํ ลังทางทหาร ตลอดจนการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์เฉพาะกรณี เพื+อให้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการในด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ
และนําบทเรียนเหล่านัน มาประยุกต์ใช้กบั การกําหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
๓. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาถึงหลักการสงคราม การกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้พลังอํานาจของชาติดา้ นต่างๆ การตัดสินใจใน
สถานการณ์บงั คับ แนวความคิดทางยุทธศาสตร์จากสงครามในอดีต รวมทัง บทเรียนจากสงครามต่างๆ ตลอดจนศึกษา
ถึงยุทธศาสตร์ชาติ กรรมวิธใี นการประเมินยุทธศาสตร์ทหาร ปัจจัยทีส+ ่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ตลอดจนศึกษา
ค้นคว้าและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของชาติไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย แบ่งออกเป็ น ๒ ตอนวิชา โดยใช้เวลาศึกษา จํานวน ๑๒๒ ชัว+ โมง โดยจัด
ให้มกี ารศึกษาในเนือหาวิชาต่าง ๆ ดังนี
ตอนที+ ๑ หลักการและทฤษฎีการทําสงคราม
๑๔ ชัว+ โมง
ตอนที+ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายจากสงครามในอดีต
๑๐๘ ชัว+ โมง
๔. วิธีการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบายประกอบด้วยการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ การแบ่งกลุม่ อภิปราย
๔.๓ การค้นคว้า
๑

๕. ความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาอืน
หมวดวิชานีจะมีความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาความมัน+ คงแห่งชาติ หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านการป้ องกัน
ประเทศ และหมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหาร โดยการศึกษาหมวดวิชานี เป็ นการนําหลักการจากหมวดวิชาความมันคง
+
แห่งชาติ และหมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านการป้ องกันประเทศ มาใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย รวมทัง การ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารซึง+ จะเรียนในหมวดวิชาต่อไป และยังสร้างแนวความคิดให้สามารถย้อนกลับไปพิจารณา วิเคราะห์
หลักการกําหนดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในหมวดวิชาความมันคงแห่
+
งชาติได้อกี ด้วย

๒

รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

หน่ วยกิจ

วัน ชม.

หน่ วยการเรียน

เวลารวม

ค้นคว้า

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

แบ่งกลุ่มอภิปราย

บรรยยาย

รายวิชา

อภิปรายเป็ นคณะ

จํานวนชัวโมง

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
๔๘ ๐ ๔๐ ๐ ๓๔
๘ ๐ ๔ ๐ ๒
ตอนที ๑ หลักการและทฤษฎีการทําสงคราม
๘ ๐ ๔ ๐ ๒
๑.๑ ชุดวิชา นโยบายและการทําสงคราม
หัวข้อวิชา ทฤษฎียุทธศาสตร์ของClausewitzและSun Tzu ๔
๔
หัวข้อวิชา ทฤษฎีการทําสงคราม (War fighting)
๔
๒
หัวข้อวิชา อภิปรายนโยบายและการทําสงคราม

๐ ๑๒๒ ๗๙ ๑๐
๐ ๑๔ ๑๑ ๑
๐ ๑๔ ๑๑ ๑

ตอนที ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายจากสงครามในอดีต

๔๐
๔
๔

๒.๑ ชุดวิชาสงครามกรีก
หัวข้อวิชา สงครามกรีก
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามกรีก
๒.๒ ชุดวิชา สงครามรวมชาติเยอรมัน
หัวข้อวิชา สงครามรวมชาติเยอรมัน
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามรวมชาติเยอรมัน
๒.๓ ชุดวิชา สงครามญีปุ่น - รัสเซีย
หัวข้อวิชา สงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย
๒.๔ ชุดวิชา สงครามโลกครังO ที ๑
หัวข้อวิชา สงครามโลกครัง ที+ ๑
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๑
๒.๕ ชุดวิชา สงครามโลกครังO ที ๒
หัวข้อวิชา สงครามโลกครัง ที+ ๒
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๒
๒.๖ ชุดวิชา สงครามจีนปฏิวตั ิ
หัวข้อวิชา สงครามจีนปฏิวตั ิ
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามจีนปฏิวตั ิ

๔
๔
๔

๐
๐

๓๖
๔

๐

๔
๔

๐

๔
๔

๐
๐

๓๒
๔

๐
๐

๐

๔
๔

๐

๐

๔
๔

๐

๔
๔
๔
๔

๐

๔
๔

๐

๔
๔

๐

๔
๔

๐

๐

๔
๔

๐

๔
๔
๔

๐

๔
๔
๔

๓

๐

๔
๔
๔

๐

๔
๔
๖
๑๐๘ ๖๙
๑๒ ๗
๔
๘
๑๒ ๗
๔
๘
๑๒ ๗
๔
๘
๑๒
๔
๘
๑๒
๔
๘
๑๒
๔
๘

๙
๑

๑

๑

๗

๑

๗

๑

๗

๑

๔
๔

๐

๔
๔

๐

๔

ชม.

หน่ วยกิจ

๒.๗ ชุดวิชา สงครามเกาหลี
หัวข้อวิชา สงครามเกาหลี
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามเกาหลี
๒.๘ ชุดวิชา สงครามเวียดนาม
หัวข้อวิชา สงครามเวียดนาม
หัวข้อวิชา อภิปรายสงครามเวียดนาม
๒.๙ ชุดวิชา การสงครามของไทย
หัวข้อวิชา การสงครามของไทยในอดีต
หัวข้อวิชา สงครามปราบปรามความไม่สงบของไทย
หัวข้อวิชา อภิปรายการสงครามของไทย

วัน

หน่ วยการเรียน

รายวิชา

เวลารวม

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ค้นคว้า

บรรยยาย
อภิปรายเป็ นคณะ
แบ่งกลุ่มอภิปราย

จํานวนชัวโมง

๐

๑๒
๔
๘

๗

๑

๐

๘
๔
๔
๑๖
๔
๔
๘

๖

๑

๑๑

๑

๔

๔ ๐ ๔ ๐ ๐
๔
๔
๘ ๐ ๔ ๐ ๔
๔
๔
๔
๔

๐

หมายเหตุ: การคํานวณ “หน่วยการเรียน” จะพิจารณาจากจํานวนชัว+ โมงที+มวี ธิ ีการเรียนแตกต่างกัน ๕ ประเภท โดยที+มี
การคํานึงถึงทศนิยม แต่การแสดงค่าลงในตารางจะใช้การปัดทศนิยมให้เป็ นจํานวนเต็ม ดังนัน ผลรวมหน่ วยการเรียน
ของตอนวิชา หรือหมวดวิชา อาจดูเหมือนว่าคาดเคลือ+ นไปได้ อย่างไรก็ตามไม่ผลกระทบต่อ “หน่วยกิจ” ซึง+ ถูกต้องแล้ว

๔

ตอนที ๑
หลักการและทฤษฎีการทําสงคราม
(๑๔ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
หลักการและทฤษฎีการทําสงครามของนักยุทธศาสตร์ทม+ี ชี +อื เสียงในอดีตตัง แต่ยุคโบราณถึงปัจจุบนั เป็ นพืนฐาน
ทีส+ าํ คัญของการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของนักการทหาร ถึงแม้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีววิ ฒั นาการก้าวหน้า
ยิ+งขึนไป แต่ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ก็ยงั คงใช้ได้อยู่เสมอ ดังนัน นักการทหารที+ดีควรจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
บทเรียนหรือสงครามในอดีต เพือ+ จะได้ชยั ชนะและประสบความสําเร็จในการวางแผนหรือกําหนดยุทธศาสตร์ในอนาคต
๒. ความมุง่ หมาย
ให้นกั ศึกษา ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของนักยุทธศาสตร์ ทีม+ ชี +อื เสียงตัง แต่อดีตจนกระทัง+
ถึงยุคปัจจุบนั ทราบถึงแนวทางและรูปแบบของการทําสงครามทีม+ วี วิ ฒั นาการเรื+อยมาตัง แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั และ
คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต โดยสามารถทีจ+ ะนําความรูเ้ หล่านัน มาใช้กาํ หนดยุทธศาสตร์ทางทหารของไทยได้
๓.

ขอบเขต
การศึกษาในตอนวิชานีใช้เวลาการศึกษา ๑๔ ชัว+ โมง ประกอบด้วยชุดวิชาดังต่อไปนี
๓.๑ ชุดวิชา นโยบายและการทําสงคราม ๑๔ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๑๐๑๐๑
ทฤษฎียุทธศาสตร์ของ Clausewitz และ Sun Tzu
๑๑๐๓๐๑๐๑๐๒
ทฤษฎีการทําสงครามทางบก ทางเรือและทางอากาศ
๑๑๐๓๐๑๐๑๐๓
อภิปรายนโยบายและการทําสงคราม

๕

๑๑๐๓๐๑๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ทฤษฎียุทธศาสตร์ของ Clausewitz และ Sun Tzu

เวลา

๔

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ท+เี กี+ยวข้องกับการทําสงครามของนัก
ยุทธศาสตร์และนักปรัชญาการสงครามผูซ้ ง+ึ ได้รบั ความเชื+อถืออย่างกว้างขวาง โดยมีผูน้ าํ
แนวคิดของท่านไปศึกษากันอย่างแพร่หลายทัว+ โลก เช่น Clausewitz และ Sun Tzu
เป็ นต้น จนสามารถนําไปใช้เป็ นหลักในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ท+เี กี+ยวข้อง
กับการกําหนดและดําเนินนโยบายการเมืองรวมทัง ยุทธศาสตร์ในการทําสงครามที+เกิดขึน
ในอดีต ปัจจุบนั และทีจ+ ะเกิดขึนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์ท+เี กี+ยวกับการทําสงครามของนักยุทธศาตร์ทส+ี าํ คัญ เช่น
Clausewitz และ Sun Tzu เป็ นต้น ในด้านต่างๆ ต่อไปนี
๑. ธรรมชาติและองค์ประกอบของสงคราม
๒. ความแตกต่างระหว่างสงครามตามทฤษฎีกบั สงครามตามความเป็ นจริง
๓. ยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงคราม
๔. หลักการสงคราม
๕. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงคราม
๖. การทําสงครามจํากัด
๗. การยุตสิ งคราม

ชัว+ โมง

๖

๑๑๐๓๐๑๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

ทฤษฎีการทําสงครามทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

เวลา

๔

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงแนวความคิดในการใช้กาํ ลังทหารทําสงครามทัง ทางบก ทางเรือ
และทางอากาศ จนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติโดยมีความเสี+ยงน้อยที+สุด ด้วย
การศึกษาทฤษฎีการทําสงครามของนักยุทธศาสตร์ทหารที+มชี +อื เสียง โดยเฉพาะอย่างยิ+ง
นักยุทธศาสตร์ทหารรุ่นใหม่หลังจากที+มกี ารปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในต้นคริสตศตวรรษที+
๑๙ เป็ นต้นมา
๒. ตลอดจนเพื+อ ให้น ัก ศึ ก ษาสามารถนํา ความรู ไ้ ปวิเ คราะห์ส งครามยุ ค ใหม่แ ละเกิ ด
แนวความคิดสร้างสรรค์ต่อการใช้กาํ ลังทหารในปัจจุบนั และอนาคต
๓. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ทางบก ทางเรือ และทางอากาศที+สาํ คัญภายหลังการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในต้นคริสตศตวรรษที+ ๑๙ เป็ นต้นมาดังต่อไปนี
๑. นักยุทธศาสตร์ทางบก ได้แก่ Alfred von Schlieffen, John Frederick Charles
Fuller, Basil Henry Liddle Heart และท่านอื+นๆตามความเหมาะสม
๒. นักยุทธศาตร์ทางเรือ ได้แก่ Alfred Thayer Mahan, Julian Stafford Corbett,
Stansfield Turner และท่านอื+นๆตามความเหมาะสม
๓. นักยุทธศาสตร์ทางอากาศ ได้แก่ Giulio Douhet, John Boyd, John Ashley
Warden และท่านอื+นๆตามความเหมาะสม

ชัว+ โมง

๗

๑๑๐๓๐๑๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายนโยบายและการทําสงคราม

เวลา

๖ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับการใช้กาํ ลังทหารในการทําสงคราม
เพือ+ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติ โดยมีความเข้าใจ
๑.๑ ในความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองกับยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงคราม
๑.๒ ความเหมือนและความแตกต่างในแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของนักยุทธศาสตร์
ทีส+ าํ คัญ เช่น Clausewitz และ Sun Tzu เป็ นต้น
๑.๓ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ทหารรุ่นใหม่ทส+ี าํ คัญท่านอื+นๆ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับ ทฤษฎียุทธศาสตร์ของ Clausewitz และ Sun Tzu รวมทัง แนวคิดของ
นักยุทธศาสตร์ทหารรุ่นใหม่ทส+ี าํ คัญท่านอื+นๆ ตามทีไ+ ด้ศึกษามาแล้ว

๔
๒

๘

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

ตอนที ๒
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายจากสงครามในอดีต
(๑๐๘ ชัวโมง)
๑. แนวความคิด
การศึกษายุทธศาสตร์ทใ+ี ห้ได้ผลและมีประสิทธิภาพทีด+ อี ย่างหนึ+งก็คือ การศึกษาจากเหตุการณ์หรือบทเรียนการ
ทําสงครามในอดีตทีผ+ ่านมาซึง+ จะทําให้นกั ศึกษาสามารถค้นพบหลักการหรือได้แนวความคิดขึนมาใหม่ เพือ+ กําหนดเป็ น
ทฤษฎี หลักการหรือยุทธศาสตร์ทจ+ี ะนําไปใช้ได้ในอนาคต
๒. ความมุง่ หมาย
เพือ+ ให้นกั ศึกษา วทร. ได้ทราบถึงประวัตกิ ารยุทธ์จากการทําสงครามในอดีต ซึง+ เห็นว่าเหมาะสม และเป็ น
ตัวอย่างทีจ+ ะนําไปศึกษาในการพิจารณาการเตรียมกําลัง การใช้กาํ ลังทางเรือ หรือ การกําหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละสาขา
ต่อไป โดยที+แต่ละสงครามนัน มีจดุ เด่นทีส+ าํ คัญทีท+ าํ ให้ตอ้ งมาศึกษากล่าวคือ
๒.๑ สงครามกรีก เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทําสงครามที+เกิดขึนเป็ นเวลานาน
(long war) ระหว่างรัฐที+เป็ นประชาธิปไตยและเป็ นมหาอํานาจทางทะเล กับรัฐที+เป็ นเผด็จการทหารและเป็ นมหาอํานาจ
ทางบก ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื+องของนโยบายในการทําสงครามระยะยาวจากการเปลีย+ นแปลงผูน้ าํ การเมือง
และการทหารหลายคน การแข่งขันของขัว อํานาจ ๒ ขัว และปัญหาของการสร้างสันติภาพที+ถาวร โดยมีจุดเด่นที+ตอ้ ง
ศึกษาคือ
• ความต่อเนื+องของนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารหากต้องเผชิญกับภาวะสงครามอันยาวนาน
• ยุทธศาสตร์การทําสงครามระหว่างมหาอํานาจทางทะเลกับมหาอํานาจทางบก
• การแสวงหาพันธมิตรและฐานทัพเรือโพ้นทะเล
• ปัญหาในการสร้างสันติภาพทีถ+ าวรภายหลังการเจรจายุตสิ งคราม
๒.๒ สงครามรวมชาติเยอรมัน เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงทักษะของผู น้ าํ ทางการเมืองเยอรมันที+สามารถใช้
สงครามจํากัดเป็ นเครื+องมือของนโยบายการเมือง การรักษาดุลอํานาจระหว่างชาติมหาอํานาจต่างๆเพื+อไม่ให้เกิดสงคราม
ทัว+ ไป และการจัดความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนภายในประเทศเยอรมันเพื+อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมือง
โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• การใช้สงครามจํากัดเป็ นเครื+องมือของนโยบายการเมือง
• การดําเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศเพือ+ สนับสนุนการทําสงครามจํากัด
• การจัดความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนภายในประเทศเพือ+ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมือง
• การรักษาดุลอํานาจในภูมภิ าคเพือ+ สร้างความมันคงให้
+
กบั ประเทศ
๒.๓ สงครามญีปุ่น-รัสเซีย เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในเอเชียที+กา้ วขึนสู่
ความเป็ นมหาอํานาจและสามารถทําสงครามชนะมหาอํานาจยุโรป ต้นแบบของการทําสงครามสนามเพลาะ การยุทธ์ทาง
๙

เรือขนาดใหญ่ขนั แตกหักครัง แรกหลังจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ทางเรือ
ของ Mahan และ Corbett ซึง+ ถูกนําไปปฏิบตั ใิ นช่วงทีท+ ่านทัง สองยังมีชวี ติ อยู่ โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในเอเชียทีส+ ามารถรบชนะประเทศมหาอํานาจยุโรป
• ต้นแบบของการทําสงครามสนามเพลาะซึง+ เกิดขึนเป็ นครัง แรกของโลก
• การยุทธ์ทางเรือขนาดใหญ่ขนั แตกหักเป็ นครัง แรกหลังจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
• การพิสูจน์และทดสอบแนวความคิดยุทธศาสตร์ทางเรือของ Mahan และ Corbett ในขณะที+ท่านทัง สอง
ยังมีชวี ติ อยู่
๒.๔ สงครามโลกครังO ที ๑ เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายการเมืองที+ไม่ต่อเนื+องจากเดิม
เนื+องจากการเปลีย+ นแปลงผูน้ าํ ทางการเมือง และปล่อยให้ยุทธศาสตร์ทหารครอบงํา จนสร้างความหวาดระแวงและความ
ขัดแย้งกับมหาอํานาจอื+น และนําไปสู่การเกิดสงครามทัว+ ไปหรือสงครามเบ็ดเสร็จในที+สุด นอกจากนียงั แสดงให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของการยุติสงครามและความล้มเหลวในการสร้างสันติภาพจนนําไปสู่การเกิดสงครามทัว+ ไปอีกครัง หนึ+ง
โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• ความล้มเหลวของนโยบายการเมืองระหว่างประเทศซึง+ ไม่ต่อเนื+องจากนโยบายเดิม
• การครอบงําของยุทธศาสตร์ทหารต่อนโยบายการเมือง
• การทําสงครามเรือดํานํา เป็ นครัง แรกของโลก และการใช้เรือดํานํา อย่างไม่จากัดํ ขอบเขตซึง+ มีผลกระทบต
กฎหมายระหว่างประเทศ
• ความล้มเหลวของการยุตสิ งครามซึง+ ไม่สามารถสร้างสันติภาพทีถ+ าวรได้
๒.๕ สงครามโลกครังO ที ๒ เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของฝ่ ายสัมพันธมิตรที+สามารถ
ร่วมมือกันได้อย่างแน่ นแฟ้ นแม้มคี วามแตกต่างกันทางด้านอุดมการณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯในการทํา
สงครามพร้อมกัน ๒ สมรภูมิ การดําเนินยุทธศาสตร์ทางเรือซึง+ ใช้เรือบรรทุกเครื+องบินเป็ นอาวุธครัง แรกในประวัติศาสตร์
ตลอดจนการประนีประนอมระหว่างประเทศเพือ+ สร้างสันติภาพถาวรภายหลังการยุตสิ งคราม โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• ความร่วมมือระหว่างประเทศของฝ่ ายสัมพันธมิตรทีม+ คี วามแตกต่างกันในอุดมการณ์ทางการเมือง
• นโยบายและยุทธศาสตร์ในการทําสงครามขนาดใหญ่พร้อมกัน ๒ สมรภูมิ
• ยุทธศาสตร์การใช้เรือบรรทุกเครื+องบินในการทําสงครามทางเรือเป็ นครัง แรก
๒.๖ สงครามจีนปฏิวตั ิ เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการประยุกต์แนวความคิดของ Sun Tzu
และ Clausewitz ในการทําสงครามกองโจร ตลอดจนการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงที+ไม่ใช่รฐั คือ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื+อยึดอํานาจรัฐ และกลายเป็ นตัวแสดงระดับรัฐในที+สุด การศึกษาสงครามนีจึงเป็ นบทเรียนที+
สําคัญยิง+ ต่อการจัดการปัญหาผูก้ ่อความไม่สงบในประเทศไทย โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• แนวความคิดในการทําสงครามกองโจร
• นโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของตัวแสดงทีไ+ ม่ใช่รฐั ซึง+ ในทีส+ ุดกลายเป็ นตัวแสดงระดับรัฐ

๑๐

๒.๗ สงครามเกาหลี เป็ นตัว อย่างที+แสดงให้เห็นถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของอภิมหาอํานาจในการต่อต้าน
อภิมหาอํานาจฝ่ ายตรงข้าม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ การเมืองและผูน้ าํ ทหารในการทําสงครามจํากัดโดยมิให้
ขยายตัวเกินขอบเขตของจุดมุง่ หมายทางการเมือง โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาอํานาจในการทําสงครามเย็น
• ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงครามจํากัด
๒.๘ สงครามเวียดนาม เป็ นตัวอย่างที+แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของอภิมหาอํานาจในการดําเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กบั ประเทศที+ดอ้ ยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ+งการบูรณาการทรัพยากรในการทําสงครามที+ไม่มปี ระสิทธิภาพของ
อภิมหาอํานาจ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง นโยบายและยุ ทธศาสตร์ของประเทศเล็กในการทําสงครามอสมมาตรกับ
อภิมหาอํานาจจนได้รบั ชัยชนะ โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• ความล้มเหลวในการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ+งในด้านการบูรณา
การกําลังอํานาจแห่งชาติทเ+ี หนือกว่า
• ความสําเร็จของนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงครามอสมมาตรเพื+อต่อต้านประเทศ
มหาอํานาจ
๒.๙ การสงครามของไทย เป็ นบทเรียนของนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในอดีตที+ดาํ เนินการเพื+อความมัน+ ของ
ชาติในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที+แตกต่างกัน ตลอดจนความผิดพลาดและความสําเร็จ ของการดําเนินการ
ปราบปรามความไม่สงบภายในประเทศตัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีจดุ เด่นทีต+ อ้ งศึกษาคือ
• บทเรียนด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในการเผชิญกับภัยคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก
• ความผิดพลาดและความสําเร็จของไทยในการดําเนินการปราบปรามความไม่สงบภายในประเทศตัง แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
๓. ขอบเขต
การศึกษาในตอนวิชานีใช้เวลาการศึกษา ๑๐๘ ชัว+ โมง ประกอบด้วยชุดวิชาดังต่อไปนี
๓.๑ ชุดวิชา สงครามกรีก ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๑๐๑
สงครามกรีก
๑๑๐๓๐๒๐๑๐๒
อภิปรายสงครามกรีก
๓.๒ ชุดวิชา สงครามรวมชาติเยอรมัน ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๒๐๑
สงครามรวมชาติเยอรมัน
๑๑๐๓๐๒๐๒๐๒
อภิปรายสงครามรวมชาติเยอรมัน

๑๑

๓.๓ ชุดวิชา สงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๓๐๑
สงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย
๑๑๐๓๐๒๐๓๐๒
อภิปรายสงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย
๓.๔ ชุดวิชา สงครามโลกครัง ที+ ๑ ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๔๐๑
สงครามโลกครัง ที+ ๑
๑๑๐๓๐๒๐๔๐๓
อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๑
๓.๕ ชุดวิชา สงครามโลกครัง ที+ ๒ ๑๒ ชัว+ โมง
หัวข้อวิชา
หมายเลขหัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๕๐๑
สงครามโลกครัง ที+ ๒
๑๑๐๓๐๒๐๕๐๓
อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๒
๓.๖ ชุดวิชา สงครามจีนปฏิวตั ิ ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๖๐๑
สงครามจีนปฏิวตั ิ
๑๑๐๓๐๒๐๖๐๑
อภิปรายสงครามจีนปฏิวตั ิ
๓.๗ ชุดวิชา สงครามเกาหลี ๑๒ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๗๐๑
สงครามเกาหลี
๑๑๐๓๐๒๐๗๐๒
อภิปรายสงครามเกาหลี
๓.๘ ชุดวิชา สงครามเวียดนาม ๘ ชัว+ โมง
หัวข้อวิชา
หมายเลขหัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๘๐๑
สงครามเวียดนาม
๑๑๐๓๐๒๐๘๐๒
อภิปรายสงครามเวียดนาม
๓.๙ ชุดวิชา การสงครามของไทย ๑๖ ชัว+ โมง
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๓๐๒๐๙๐๑
การสงครามของไทยในอดีต
๑๑๐๓๐๒๐๙๐๒
สงครามปราบปรามความไม่สงบของไทย
๑๑๐๓๐๒๐๙๐๓
อภิปรายการสงครามของไทย

๑๒

๑๑๐๓๐๒๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามกรีก

เวลา

๔

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการทําสงครามที+เกิดขึนเป็ นเวลานาน (long war)
ระหว่ างรัฐ ที+เป็ น ประชาธิป ไตยและเป็ นมหาอํา นาจทางทะเลกับรัฐ ที+เ ป็ น เผด็จ
การทหารและเป็ นมหาอํานาจทางบก
๑.๒ ความต่อเนื+องของนโยบายในการทําสงครามระยะยาวซึ+งมีการเปลี+ยนแปลงผูน้ าํ
ทางการเมืองและการทหารหลายคน การแข่งขันของขัว อํานาจ ๒ ขัว และการ
แสวงหาพันธมิตรจนนําไปสู่สงคราม รวมทัง ปัญหาของการสร้างสันติภาพที+ถาวร
ของทัง สองฝ่ ายภายหลังการเจรจายุตสิ งคราม
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาสงครามระหว่างฝ่ ายเอเธนส์กบั ฝ่ ายสปาร์ตา โดยเฉพาะอย่างยิ+งการใช้ยุทธศาสตร์ทาง
เรือสนับสนุ นยุทธศาสตร์ทางบก ในช่วงสงครามอาร์คิดาเมียนจนถึงช่วงสงครามซิซเิ ลียน
(ระหว่างปี ท+ี ๔๓๑ ก่อนคริสตกาลต่อเนื+องจนถึงปี ท+ี ๔๑๓ ก่อนคริสตกาล)

ชัว+ โมง

๑๓

๑๑๐๓๐๒๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามกรีก

เวลา

๘

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การทําสงครามที+เกิดขึนเป็ นเวลานาน (long war) ระหว่างรัฐที+เป็ นประชาธิปไตยและ
เป็ นมหาอํานาจทางทะเลกับรัฐที+เป็ นเผด็จการทหารและเป็ นมหาอํานาจทางบก ตลอดจน
ให้เข้าใจถึงการแข่งขันระหว่างขัว อํานาจ ๒ ขัว ที+นําไปสู่สงคราม และปัญหาของการสร้าง
สันติภาพทีถ+ าวร
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับสงครามระหว่างฝ่ ายเอเธนส์กบั ฝ่ ายสปาร์ตา ในช่วงสงครามอาร์คิดาเมียน
จนถึง ช่ ว งสงครามซิซิเ ลีย น (ระหว่ า งปี ท+ี ๔๓๑ ก่ อ นคริส ตกาลจนถึง ปี ท+ี ๔๑๓ ก่ อ น
คริสตกาล) ตามทีไ+ ด้ศึกษามาแล้ว

ชัว+ โมง
๔
๔

๑๔

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามรวมชาติเยอรมัน

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ แนวความคิดยุ ทธศาสตร์ในการทํา สงครามจํากัด ตลอดจนความสอดคล้อ ง
ระหว่างนโยบายการเมืองต่างประเทศกับยุทธศาสตร์ทหารของปรัสเซียในการทํา
สงครามจํากัด เพือ+ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติ
๑.๒ การจัด ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งทหารกับ พลเรือ นภายในประเทศเพื+อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเมือง
๑.๓ การรักษาดุลอํานาจในภูมภิ าคเพือ+ สร้างความมันคงให้
+
กบั ประเทศ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของปรัสเซียในการทําสงครามรวม
ชาติเยอรมันซึง+ แยกกันอยู่เป็ นนครรัฐอิสระ (independent city-states) ให้เป็ นรัฐชาติหนึ+ง
เดียว (single nation-state) จากการทําสงครามจํากัด ๓ ครัง ต่อไปนี
๑. สงครามชเลสวิก ค.ศ. ๑๘๖๔
๒. สงครามออสโตร – ปรัสเซีย ค.ศ. ๑๘๖๖
๓. สงครามฟรังโก – ปรัสเซีย ค.ศ. ๑๘๗๐ – ๑๘๗๑

๑๕

๑๑๐๓๐๒๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามรวมชาติเยอรมัน

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับแนวความคิดยุทธศาสตร์ใน
การทําสงครามจํากัดตลอดจนความสามารถในการใช้สงครามจํากัดเป็ นเครื+องมือของ
นโยบายการเมือง การรักษาดุลอํานาจระหว่างชาติมหาอํานาจต่างๆไม่ให้เกิดสงคราม
ทัว+ ไป ตลอดจนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนภายในปรัสเซียเพื+อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมือง
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับการดําเนินนโยบายการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ
ของผูน้ าํ การเมืองปรัสเซีย รวมทัง การดําเนินยุทธศาสตร์ทหารของผูน้ าํ ทหารปรัสเซียในการ
ทําสงครามกับ เดนมาร์ค ออสเตรีย และฝรัง+ เศส เพื+อรวมชาติเยอรมัน ตามที+ได้ศึกษา
มาแล้ว

๔
๔

๑๖

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๓๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย

เวลา

๔

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ การดําเนินนโยบายการเมืองต่างประเทศและยุทธศาสตร์ทหารของญี+ป่ ุนซึ+งเป็ น
ประเทศในเอเชีย ที+สามารถทําสงครามชนะรัสเซียซึ+งเป็ นมหาอํานาจยุโรปชาติหนึ+ง
จนสามารถก้าวขึนสู่ความเป็ นมหาอํานาจของโลกได้
๑.๒ รูปแบบการยุทธ์ทางเรือขนาดใหญ่ขนั แตกหัก
๑.๓ แนวความคิดยุทธศาสตร์ทางเรือของ Mahan และ Corbett
๑.๔ ความสําคัญของการส่งกําลังบํารุงทีม+ ผี ลต่อสงคราม
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของญี+ป่ ุนและรัสเซีย ในช่วงก่อน
และระหว่างการทําสงครามระหว่างกันบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและแมนจูเรียในระหว่าง ค.ศ.
๑๙๐๔ – ๑๙๐๕ โดยชีให้เห็นถึงความสําคัญของหลักยุทธศาสตร์ทางเรือและยุทธศาสตร์
ทะเลตามแนวความคิดของ พลเรือตรี อัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน และเซอร์ จูเลียน คอร์เบตต์ ซึ+ง
ทัง สองฝ่ ายใช้ในการทําสงครามในขณะทีท+ ่านทัง สองยังมีชวี ติ อยู่

ชัว+ โมง

๑๗

๑๑๐๓๐๒๐๓๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามญี+ป่ นุ - รัสเซีย

เวลา

๘

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อ ให้น ัก ศึ ก ษาได้ถ กแถลงและแสดงความคิ ด เห็น เกี+ ย วกับ การดํา เนิ น นโยบาย
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ทหารของญี+ป่ ุนเปรียบเทียบกับรัสเซีย รวมทัง การใช้หลัก
ยุทธศาสตร์ทางเรือและหลักยุทธศาสตร์ทะเลของทัง สองฝ่ ายในการทําสงครามระหว่าง
กัน
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของญี+ป่ ุนและรัสเซีย
ในช่วงก่อนและระหว่างการทําสงครามระหว่างกันบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและแมนจูเรียใน
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๔ – ๑๙๐๕ ตลอดจนการใช้หลักยุทธศาสตร์ทางเรือและยุทธศาสตร์
ทะเลตามแนวความคิดของ พลเรือตรี อัลเฟรด เทเยอร์ มาฮาน และเซอร์ จูเลียน คอร์
เบตต์ วิเคราะห์การทําสงครามและผลทีเ+ กิดขึนกับทัง สองฝ่ าย ตามทีไ+ ด้ศึกษามาแล้ว

ชัว+ โมง
๔
๔

๑๘

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๔๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามโลกครัง ที+ ๑

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ ความล้มเหลวของนโยบายการเมืองซึง+ ไม่ต่อเนื+องจากเดิม
๑.๒ การปล่อยให้ยุทธศาสตร์ทหารครอบงํานโยบายการเมืองจนสร้างความหวาดระแวง
และความขัดแย้งกับมหาอํานาจอื+น
๑.๓ รวมทัง ความล้มเหลวของการยุตสิ งครามซึง+ ไม่สามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึนอย่าง
ถาวรได้
๑.๔ การปฏิบตั ิการทางทหารซึ+งมีผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศเช่น การใช้เรือดํานํ
อย่างไม่จาํ กัดขอบเขต
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการดําเนิ นนโยบายการเมืองและยุ ทธศาสตร์ทหารของเยอรมันหลัง จากที+ประสบ
ความสํา เร็ จ ในการรวมชาติแ ละมีก ารเปลี+ย นแปลงผู น้ ํา ทางการเมือ ง จนสร้า งความ
หวาดระแวงและความขัดแย้งกับมหาอํานาจอื+น การดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์
ทหารของมหาอํานาจอื+นเพื+อตอบโต้เยอรมัน จนนําไปสู่การเกิดสงครามระหว่างกันและ
ขยายตัวกลายเป็ นสงครามเบ็ดเสร็จ โดยเน้นให้เห็นถึงการดําเนินยุทธศาสตร์ทางเรือและ
ยุทธศาสตร์ทะเลของทัง สองฝ่ าย ตลอดจนปัญหาของการสร้างสันติภาพภายหลังการยุติ
สงคราม

๑๙

๑๑๐๓๐๒๐๔๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๑

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับความต่อเนื+องของนโยบาย
การเมืองต่างประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองกับ
ยุ ท ธศาสตร์ทหารในการทําสงครามเบ็ด เสร็จ รวมทัง การยุ ติส งครามและการสร้า ง
สันติภาพภายหลังการยุตสิ งครามเบ็ดเสร็จ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับความต่อเนื+องและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์
ทหารของเยอรมัน หลัง จากที+ป ระสบความสํา เร็ จ ในการรวมชาติ จนนํา ไปสู่ ก ารเกิ ด
สงครามโลกครัง ที+ ๑ การดําเนินยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ทางเรือของประเทศคู่
สงคราม ตลอดจนปัญหาของการสร้างสันติภาพภายหลังการยุติสงคราม ตามที+ได้ศึกษา
มาแล้ว

๔
๔

๒๐

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๕๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามโลกครัง ที+ ๒

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ นโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของฝ่ ายอักษะในการเป็ นฝ่ ายเริ+มต้นสงคราม
เบ็ดเสร็จ
๑.๒ นโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของฝ่ ายสัมพันธมิตรที+ใช้ในการตอบโต้ฝ่าย
อักษะหลังจากเกิดสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง+ การร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้ นของฝ่ าย
สัมพันธมิตร แม้มคี วามแตกต่างกันทางด้านอุดมการณ์
๑.๓ การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯในการทําสงครามพร้อมกัน ๒ สมรภูมิ
และการประนี ประนอมระหว่างประเทศเพื+อ สร้างสันติภาพถาวรภายหลัง การยุ ติ
สงคราม
๑.๔ รวมถึงยุทธศาสตร์การใช้เรือบรรทุกเครื+องบินในการทําสงครามทางเรือเป็ นครัง แรก
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของฝ่ ายอักษะและฝ่ ายสัมพันธมิตร
ในสงครามโลกครัง ที+ ๒ ตัง แต่ ช่ว งก่อ นสงครามจนถึง หลังสงคราม โดยเน้นการดําเนิ น
ยุทธศาสตร์ทหาร และยุทธศาสตร์ทางเรือของทัง สองฝ่ าย โดยเฉพาะในพืนที+เอเชียและ
แปซิฟิก ตลอดจนนโยบายการเมืองต่างประเทศของสหรัฐฯและสหภาพโซเวียตในการสร้าง
สันติภาพภายหลังการยุตสิ งคราม จนนําไปสู่สภาวะสงครามเย็น

๒๑

๑๑๐๓๐๒๐๕๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามโลกครัง ที+ ๒

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษา
๑.๑ ได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหาร
ของประเทศคู่สงคราม การดําเนินการยุตสิ งครามเพือ+ สร้างสันติภาพทีถ+ าวร
๑.๒ รวมทัง ให้เข้าใจถึง การดําเนิ นนโยบายการเมือ งและยุ ทธศาสตร์ทหารภายหลัง
สงครามจนนําไปสู่การเกิดขัว อํานาจ ๒ ขัว และสงครามเย็นในเวลาต่อมา
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของประเทศคู่สงคราม
โดยเฉพาะอย่างยิง+ ของสหรัฐฯในการทําสงครามพร้อมกัน ๒ สมรภูมิ รวมทัง การดําเนินการ
ยุตสิ งครามและการดําเนินนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารภายหลังสงคราม ตามที+ได้
ศึกษามาแล้ว

๔
๔

๒๒

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๖๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามจีนปฏิวตั ิ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ การประยุกต์แนวความคิดของ Sun Tzu และ Clausewitz ในการทําสงคราม
ปฏิวตั ิ
๑.๒ รวมทัง การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงที+ไม่ใช่รฐั เพื+อยึดอํานาจรัฐ
และกลายเป็ นตัวแสดงระดับรัฐในทีส+ ุด
ซึง+ จะเป็ นบทเรียนทีส+ าํ คัญยิง+ ต่อการจัดการปัญหาผูก้ ่อความไม่สงบในประเทศไทย
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึ กษาแนวความคิดของพรรคคอมมิว นิ สต์จีน ภายใต้การนําของเหมาเจ๋อ ตุง ในการทํา
สงครามปฏิวตั ิต่อสูก้ บั รัฐบาลภายใต้การนําของพรรคก๊กมินตังu ซึ+งเป็ นสงครามกลางเมือง
ของจีนที+นาํ ไปสู่การเปลีย+ นแปลงการปกครองของประเทศจีน โดยเริ+มต้นตัง แต่การเสียชีวติ
ของ ดร. ซุนยัตเซน ใน ค.ศ. ๑๙๒๕ จนถึงการยุตสิ งครามใน ค.ศ. ๑๙๔๙

๒๓

๑๑๐๓๐๒๐๖๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามจีนปฏิวตั ิ

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อ ให้นกั ศึ กษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับแนวความคิดในการทํา
สงครามปฏิวตั ขิ องเหมาเจ๋อตุง รวมทัง การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงที+
ไม่ใช่รฐั (พรรคคอมมิวนิสต์จีน) ในการยึดอํานาจรัฐและกลายเป็ นตัวแสดงระดับรัฐใน
ทีส+ ุด
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับทฤษฎีแห่งสงครามปฏิวตั ิ องค์ประกอบในสามเหลี+ยมสงครามของฝ่ าย
กองโจร การปฏิบตั ิการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทัง การเปลี+ยนแปลงของการก่อความไม่สงบ
ไปสู่การทําสงครามเชิงรุกตามรูปแบบ ตามทีไ+ ด้ศึกษามาแล้ว

๔
๔

๒๔

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๗๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามเกาหลี

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ นโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของอภิมหาอํานาจในการทําสงครามจํากัด
เป็ นครัง แรกในช่วงสงครามเย็น
๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของฝ่ ายสหรัฐฯเพื+อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทําสงครามจํากัดโดยไม่ให้ลุกลามขยายตัวจนกลายเป็ น
สงครามเบ็ดเสร็จ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการดําเนินนโยบายการเมือ งและยุทธศาสตร์ทหารของสองขัว อํานาจที+สมั พันธ์กบั
คาบสมุทรเกาหลีภายหลังการยุตสิ งครามโลกครัง ที+ ๒ และการเมืองภายในคาบสมุทรเกาหลี
จนนําไปสู่การทําสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีระหว่าง ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๕๓ รวมทัง การ
ดําเนินการยุตสิ งคราม

๒๕

๑๑๐๓๐๒๐๗๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามเกาหลี

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อ ให้นกั ศึ ก ษาได้ถ กแถลงและแสดงความคิ ดเห็นเกี+ย วกับนโยบายการเมือ งและ
ยุทธศาสตร์ทหารของอภิมหาอํานาจในการต่อต้านอภิมหาอํานาจฝ่ ายตรงข้าม รวมทัง ให้
เข้าใจถึง ความสัมพันธ์ร ะหว่างนโยบายการเมือ งและยุ ทธศาสตร์ทหารเพื+อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการทําสงครามจํากัดโดยไม่ให้ลุกลามขยายตัว จนกลายเป็ นสงคราม
เบ็ดเสร็จ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของอภิมหาอํานาจในการต่อต้าน
อภิมหาอํานาจฝ่ ายตรงข้าม ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ ทางการเมืองกับผูน้ าํ ทาง
ทหารของสหรัฐฯ ตลอดจนการดําเนินการยุตสิ งครามของสหรัฐฯและจีน ตามทีไ+ ด้ศึกษา
มาแล้ว

๔
๔

๒๖

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๘๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามเวียดนาม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ ความล้ม เหลวในการดํา เนิ น นโยบายการเมื อ งและยุ ท ธศาสตร์ท หารของ
อภิมหาอํานาจกับประเทศทีด+ อ้ ยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ+งการบูรณาการทรัพยากรในการทํา
สงครามทีไ+ ม่มปี ระสิทธิภาพ
๑.๒ ตลอดจนให้เข้าใจถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเล็กในการทําสงคราม
อสมมาตรกับอภิมหาอํานาจจนได้รบั ชัยชนะ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาแนวความคิดในการใช้กาํ ลังทหารทําสงครามจํากัดในรูปแบบของสงครามกองโจรของ
ฝ่ ายเวียดนามเหนือ ซึ+งทําสงครามกับสหรัฐฯและเวียดนามใต้เพื+อปลดปล่อยเวียดนามใต้
และรวมประเทศเวีย ดนามให้เ ป็ น ปึ ก แผ่ น รวมทัง การดํา เนิ น นโยบายการเมือ งและ
ยุทธศาสตร์ทหารของสหรัฐฯในการทําสงครามกับเวียดนามเหนือ และการยุติสงคราม ใน
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๕๕ – ๑๙๗๕

๒๗

๑๑๐๓๐๒๐๘๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายสงครามเวียดนาม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย

ความมุ่งหมาย

๑. เพื+อให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับการดําเนินนโยบายการเมือง
และยุทธศาสตร์ทหารในการทําสงครามจํากัดในรูปแบบของสงครามกองโจร ซึ+งเป็ นการ
ทําสงครามอสมมาตรระหว่างประเทศเล็กกับประเทศอภิมหาอํานาจจนได้รบั ชัยชนะ
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของเวียดนามเหนือและสหรัฐฯ
การบู รณาการทรัพ ยากรในการทําสงครามที+ไม่มีประสิทธิภาพของสหรัฐ ฯ และการยุ ติ
สงครามของสหรัฐฯ ตามทีไ+ ด้ศึกษามาแล้ว

๔

๒๘

ชัว+ โมง

๑๑๐๓๐๒๐๙๐๑
หัวข้อวิชา

การสงครามของไทยในอดีต

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเมืองกับยุทธศาสตร์ทหารที+
สําคัญของไทยในอดีตซึง+ มีผูน้ าํ ทางการเมืองเป็ นคนเดียวกับผูน้ าํ ทางการทหารจนถึงยุคที+
มีการเปลี+ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย ทัง ในด้านกระบวนการที+
เกี+ยวข้องกับเครื+องมือของกําลังอํานาจแห่งชาติ การข่าว การประมาณสถานการณ์ การ
เตรี ย มการทํา สงครามและการสร้า งสัน ติ ภ าพ ตลอดจนในด้า นสภาวะแวดล้อ มที+
เกี+ ย วข้อ งกับ การต่ า งประเทศ ระบบเศรษฐกิ จ ที+ส นับ สนุ น การทํา สงคราม รวมทัง
อุดมการณ์ทางสังคมและศาสนาทีม+ ผี ลต่อการกําหนดนโยบายการเมืองและการทําสงคราม
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษานโยบายการเมือ งและยุ ทธศาสตร์ทหารของไทยตัง แต่ ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นใน
ระหว่างที+ตอ้ งเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก ซึ+งเริ+มต้น
ตัง แต่การเสียดินแดนให้แก่มหาอํานาจตะวันตกเป็ นครัง แรก นัน+ คือการเสียเกาะหมากหรือ
เกาะปี นงั ในปัจจุบนั ให้แก่องั กฤษในสมัยรัชกาลที+ ๑ ค.ศ. ๑๗๘๖ (พ.ศ. ๒๓๒๙) เรื+อยมา
จนถึงการเสียดินแดนเป็ นจํานวนมากให้แก่องั กฤษและฝรัง+ เศสในสมัยรัชกาลที+ ๕ ซึ+งการ
เสียไทรบุรี ปะลิส กลันตัน และตรังกานู ให้แก่องั กฤษใน ค.ศ. ๑๙๐๘ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ใน
สมัยรัชกาลที+ ๕ เป็ นการเสียดินแดนครัง สุดท้ายของไทยให้แก่มหาอํานาจตะวันตก และ
ส่งผลให้สามารถรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้ จนกระทัง+ การเข้าร่วมสงครามโลกครัง ที+ ๑
เพื+อให้ได้มาซึ+งผลประโยชน์ของชาติท+สี าํ คัญ (Vital Interests) กลับคืนมา ได้แก่ สิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต (extraterritorial right) และการแก้ไขสนธิสญั ญาเบาริงกับมหาอํานาจ
ตะวันตก การเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพาอันเป็ นส่วนหนึ+งของสงครามโลกครัง ที+ ๒
เพื+อ ให้ได้มาซึ+งอธิปไตยที+สูญเสียไป ได้แก่ ดินแดนบางส่วน และเพื+อ ความอยู่รอดของ
ประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามเพื+อให้ได้มาซึ+งความ
ช่ ว ยเหลือ ทางทหารและทางเศรษฐกิ จ จากสหรัฐ ฯในการต่ อ ต้า นภัย คุ ก คามจากลัท ธิ
คอมมิวนิสต์ อันเป็ นการทําสงครามปราบปรามความไม่สงบของไทยตามที+จะได้ศึกษาใน
หัวข้อวิชาต่อไป
๒๙

๑๑๐๓๐๒๐๙๐๒
หัวข้อวิชา

สงครามปราบปรามความไม่สงบของไทย

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

๑. เพือ+ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึง
๑.๑ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเมืองกับยุทธศาสตร์ทหารของไทย
๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ ทางการเมืองและผูน้ าํ ทางการทหาร
๑.๓ รวมทัง ความล้มเหลวและความสําเร็จของไทย ในการปราบปรามความไม่สงบที+
เกิดขึนภายในประเทศอันมีสาเหตุจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
รวมทัง เชือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ภายหลังจากที+ประเทศไทยเปลี+ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
เป็ นระบอบประชาธิปไตยแล้ว
๒. การศึกษาหัวข้อวิชานีจะสนับสนุ นการสร้างขีดความสามารถหลักของการเป็ นผูน้ าํ การรบ
ระดับยุทธการ-ยุทธศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาโดยเฉพาะขีดความสามารถย่อยการเป็ นผูน้ าํ
การรบตามแผนป้ องกันประเทศ แผนป้ องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ ทร. และ
อํานวยการยุทธทุกระดับได้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษานโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของไทยที+ใช้ในการปราบปรามความไม่สงบที+
เกิดขึนภายในประเทศ ได้แก่ การปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การปราบปรามความ
ไม่สงบในภาคใต้ และการปรามปรามการชุมนุ มประท้วงต่อต้านรัฐบาล ซึ+งสัมพันธ์กบั การ
เปลี+ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเมืองภายนอกประเทศ โดยนําทฤษฎียุทธศาสตร์
ของ Sun Tzu และ Clausewitz รวมทัง ทฤษฎีสงครามปฏิวตั ิของ Mao Tse-tung มาใช้
ในการวิเคราะห์

๓๐

๑๑๐๓๐๒๐๙๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายการสงครามของไทย

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุ่มอภิปราย
ค้นคว้า

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ให้นกั ศึกษาได้ถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับ
๑. นโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของไทยในการทําสงครามกับมหาอํานาจ
ตะวันตก เพื+อต่อต้านการล่าอาณานิคมและเพื+อการเรียกร้องอธิปไตยที+สูญเสียไป
กลับคืนมา
๒. ตลอดจนในการทําสงครามปราบปรามความไม่สงบที+เกิดขึนภายในประเทศอันเกิด
จากความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองรวมทัง ความแตกต่างด้านเชือชาติและ
ศาสนา ซึ+ง อยู่ ภ ายใต้ส ภาวะแวดล้อ มทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม ทัง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศที+แตกต่างกันตามช่วงเวลาต่างๆ อันจะนําไปสู่
ความเข้าใจในการแก้ปญั หาความขัดแย้งที+เกิดขึนในประเทศไทยและความขัดแย้งที+
เกิดขึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ+ นบ้านทัง ในปัจจุบนั และอนาคตต่อไป

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายเกี+ยวกับนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของไทย
๑. ตัง แต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นในระหว่างที+ตอ้ งเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคม
ของมหาอํานาจตะวันตก ซึ+งเริ+มต้นตัง แต่การเสียดินแดนให้แก่มหาอํานาจตะวันตกเป็ น
ครัง แรก นัน+ คือการเสียเกาะหมากหรือเกาะปี นงั ในปัจจุบนั ให้แก่องั กฤษในสมัยรัชกาลที+ ๑
ค.ศ. ๑๗๘๖ (พ.ศ. ๒๓๒๙) เรื+อยมาจนถึงการเสียดินแดนเป็ นจํานวนมากให้แก่องั กฤษ
และฝรัง+ เศสในสมัยรัชกาลที+ ๕ ซึง+ เสียไทรบุรี ปะลิส กลันตัน และตรังกานู ให้แก่องั กฤษ
ใน ค.ศ. ๑๙๐๘ (พ.ศ. ๒๔๕๑) อันเป็ นการเสียดินแดนครัง สุ ดท้ายให้แก่มหาอํานาจ
ตะวันตก และส่งผลให้สามารถรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้ จนกระทัง+ การเข้าร่วม
สงครามโลกครัง ที+ ๑ เพื+อให้ได้มาซึ+งผลประโยชน์ของชาติท+สี าํ คัญ (Vital Interests)
กลับคืนมา ได้แก่ สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extraterritorial right) และการแก้ไข
สนธิสญั ญาเบาริงกับมหาอํานาจตะวันตก
๒. การเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพาอันเป็ นส่วนหนึ+งของสงครามโลกครัง ที+ ๒ เพื+อให้
ได้มาซึง+ อธิปไตยทีส+ ูญเสียไป ได้แก่ ดินแดนบางส่วน และเพือ+ ความอยู่รอดของประเทศ

๔
๔

๓๑

ชัว+ โมง
ชัว+ โมง

๓. ตลอดจนการเข้าร่วมสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามเพื+อให้ได้มาซึ+งความช่วยเหลือ
ทางทหารและทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯในการต่อต้านภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์
๔. นอกจากนียงั กําหนดให้อภิปรายเกี+ยวกับนโยบายการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารของไทย
ที+ใช้ในการปราบปรามความไม่สงบที+เ กิดขึนภายในประเทศ ได้แก่ การปราบปราม
ผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การปราบปรามความไม่สงบในภาคใต้ และการปรามปรามการ
ชุมนุ มประท้วงต่อต้านรัฐบาล ซึ+งสัมพันธ์กบั การเปลี+ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทาง
การเมืองภายนอกประเทศ โดยใช้องค์ประกอบในสามเหลีย+ มสงครามของ Clausewitz
และทฤษฎีสงครามปฏิวตั ิของ Mao Tse-tung เป็ นหลักในการวิเคราะห์ตามที+ได้ศึกษา
มาแล้ว ตามความเหมาะสม

๓๒

หมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหาร
วิทยาลัยการทัพเรือ

ฝ่ ายวิชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๓

สารบัญ
หมวดวิชาที( ๔ ปฏิบตั ิการทางทหาร
รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชา ปฏิบตั กิ ารทางทหาร
ตอนที( ๑ แนวคิดในการปฏิบตั ิการทางทหาร
ชุดวิชา ยุทธศิลป์
หัวข้อวิชา ทบทวนยุทธศิลป์
หัวข้อวิชา การออกแบบการทัพ
หัวข้อวิชา การจัดการทางยุทธการ
หัวข้อวิชา ยุทธศิลป์ กบั กรณีศึกษาที#สาํ คัญ ๑
หัวข้อวิชา ยุทธศิลป์ กบั กรณีศึกษาที#สาํ คัญ ๒
ชุดวิชา การวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา ทบทวนกระบวนการวางแผนทางทหาร
หัวข้อวิชา ทบทวนการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาตามสายต่างๆ
หัวข้อวิชา การอํานวยการยุทธ์ระดับยุทธศาสตร์ / ระดับยุทธการ
หัวข้อวิชา แนวความคิดในการทําสงครามทางเรือ (Naval Warfare Concepts)
หัวข้อวิชา อภิปรายการวางแผนการทัพ
ตอนที( ๒ การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิดในการใช้กาํ ลังทหาร
ชุดวิชา องค์กรทางทหาร หลักนิ ยม ขีดความสามารถของกองทัพไทย และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา การจัดองค์กรทหาร
หัวข้อวิชา หลักการปฏิบตั ิการร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพบก และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพเรือ และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ และแนวคิดปฏิบตั ิการร่วม
หัวข้อวิชา การระดมสรรพกําลังของกองทัพ
หัวข้อวิชา ขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม
ชุดวิชา เทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ
หัวข้อวิชา สงครามข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อวิชา เทคโนโลยีอวกาศ ระบบบังคับบัญชา ควบคุม และสัง# การ (C4I)
หัวข้อวิชา อภิปรายเทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ
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๒๑
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๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ตอนที( ๓ การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
ชุดวิชา กฎหมาย
หัวข้อวิชา ทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศ
หัวข้อวิชา ประเด็นร่วมสมัยเกี#ยวกับกฎหมายทะเล
หัวข้อวิชา กฎหมายทีเ# กี#ยวข้องกับการปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
หัวข้อวิชา กฎหมายทีเ# กี#ยวกับการสงคราม
หัวข้อวิชา เจตนารมณ์ของหน่วยเหนือและกฎการใช้การใช้กาํ ลัง
หัวข้อวิชา อภิปรายกฎหมายทีเ# กี#ยวกับการสงครามและกฎการใช้กาํ ลัง
ชุดวิชา การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
หัวข้อวิชา ปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operations Other Than War)
หัวข้อวิชา อภิปรายปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
หัวข้อวิชา การดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร
หัวข้อวิชา อภิปรายการดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร
ตอนที( ๔ การฝึ กการวางแผนการทัพ
ชุดวิชา สัมมนาวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา สัมมนาการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาในการวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา สัมมนาการพัฒนาแผนในการวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา อภิปรายรวมการวางแผนการทัพ
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หมวดวิชาที ๔
ปฏิบตั ิการทางทหาร
(Military Operations)
(๑๓๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
หมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหารมุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการคิดและการตัดสินใจใน
ระดับยุทธการของสงครามต่อเนื+องจากการศึกษาในหมวดวิชาความมันคงและหมวดวิ
+
ชายุทธศาสตร์และนโยบาย ซึ+งเป็ น
การวางรากฐานในการคิดทางยุทธศาสตร์ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนการกําหนดความต้องการกําลังรบ
สําหรับหมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหารจะเป็ นการศึกษาเพื+อวางรากฐานในการคิดทางยุทธการ การวางแผน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรเพื+อบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทางทหารซึ+งรองรับยุทธศาสตร์ความมัน+ คงแห่งชาติ โดยจะศึกษาถึงขีด
ความสามารถของเหล่าทัพ หลักนิยมตลอดจนวิธีการใช้ขดี ความสามารถเหล่านัน3 โดยมุ่งเน้นการปฏิบตั ิการร่วมในพื3นที+
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร โดยเฉพาะการปฏิบตั กิ ารทางเรือเพือ+ ให้สามารถตอบคําถามหลัก ๔ ข้อได้คือ
- อะไรคือเงือ+ นไขหรือจุดมุง่ ระดับยุทธการทีจ+ ะต้องบรรลุเพือ+ ตอบสนองวัตถุประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ของชาติ
- ลําดับขัน3 ตอนการปฏิบตั อิ ะไรบ้างทีจ+ ะต้องวางแผนและดําเนินการเพือ+ ให้บรรลุจดุ มุง่ ระดับยุทธการเหล่านัน3
- จะประยุกต์ใช้กาํ ลังรบและเครื+องมืออย่างไรเพือ+ ให้บรรลุความสําเร็จในลําดับขัน3 ตอนการปฏิบตั กิ ารข้างต้น
- อะไรคือค่าใช้จ่ายในปฏิบตั กิ ารแต่ละลําดับขัน3 ตอนและความเสีย+ งทีจ+ ะเกิดขึ3น
ความสามารถในการตอบคําถามเหล่านี3เป็ นสิง+ จําเป็ นในการศึกษาหมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๒. ความมุ่งหมาย
เพื+อให้นกั ศึกษามีความรู ค้ วามเข้าใจ และเกิดแนวความคิดในการใช้กาํ ลังทหารรวมถึงการใช้กาํ ลังทางเรือในการ
ปฏิบตั กิ ารร่วมกับกําลังอื+น ๆ เพือ+ ปกป้ องรักษาผลประโยชน์และความมัน+ คงของชาติทงั3 ยามสงบและยามสงคราม หรือการ
ขัดแย้งกันด้วยกําลังทหาร รวมทัง3 ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายทีเ+ กี+ยวข้องกับการปฏิบตั กิ ารนัน3 ๆ ด้วย
๓. ขอบเขตการศึกษา
หมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหาร แบ่งออกเป็ น ๔ ตอนวิชาด้ว ยกัน โดยใช้เวลาศึ กษา จํานวน ๑๓๒
โดยจัดให้มกี ารศึกษาในเนื3อหาวิชาต่าง ๆ ดังนี3
๓.๑ ตอนที+ ๑ แนวคิดในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๔๔ ชัว+ โมง
๓.๒ ตอนที+ ๒ การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิดในการใช้กาํ ลังทหาร ๓๒ ชัว+ โมง
๓.๓ ตอนที+ ๓ การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
๓๖ ชัว+ โมง
๓.๔ ตอนที+ ๔ การฝึ กการวางแผนการทัพ
๒๐ ชัว+ โมง

๑

ชัว+ โมง

๔. วิธีการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหารประกอบด้วยการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี3
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ การอภิปรายเป็ นคณะ
๔.๓ การแบ่งกลุม่ อภิปราย
๔.๔ การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
๔.๕ การค้นคว้า
๕. ความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาอืน
การศึกษาในหมวดวิชานี3 เป็ นการนําความรูท้ ไ+ี ด้จากหมวดวิชาอื+นๆ มารวบรวมเป็ นแนวความคิดในการวางแผน
ใช้กาํ ลังทหาร และปฏิบตั กิ ารทางทหาร ทัง3 ในเวลาสงบและเวลาสงคราม

๒

รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชา ปฏิบตั ิการทางทหาร

หมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหาร

๖๓ ๑๓ ๒๘ ๒๔ ๔

ตอนที ๑ แนวคิดในการปฏิบตั ิการทางทหาร
๑.๑ ชุดวิชา ยุทธศิลป์
หัวข้อวิชา ทบทวนยุทธศิลป์
หัวข้อวิชา การออกแบบการทัพ
หัวข้อวิชา การจัดการทางยุทธการ
หัวข้อวิชา ยุทธศิลป์ กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๑
หัวข้อวิชา ยุทธศิลป์ กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๒
๑.๒ ชุดวิชา การวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา ทบทวนกระบวนการวางแผนทาวทหาร
หัวข้อวิชา ทบทวนการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาฯ
หัวข้อวิชา การอํานวยการยุทธ์ระดับยุทธศาสตร์/ยุทธการ
หัวข้อวิชา แนวความคิดในการทําสงครามทางเรือ
หัวข้อวิชา อภิปรายการวางแผนการทัพ
ตอนที ๒ การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิดในการใช้กาํ ลังทหาร
๒.๑ ชุดวิชา องค์กร หลักนิ ยม ขีดความสามารถของกองทัพไทยฯ
หัวข้อวิชา การจัดองค์กรทางทหาร
หัวข้อวิชา หลักการปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทบ.และแนวคิด
ปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทร.และแนวคิด
ปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทอ.และแนวคิด
ปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา การระดมสรรพกําลังของกองทัพ
หัวข้อวิชา ขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม
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หัวข้อวิชา อภิปรายกฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงครามและกฎการใช้กาํ ลัง

๓.๒ ชุดวิชา การปฏิบตั ิการทางทหารในเวลาสงบ
หัวข้อวิชา ปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
หัวข้อวิชา อภิปรายปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
หัวข้อวิชา การดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร
หัวข้อวิชา อภิปรายการดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร
ตอนที ๔ การฝึ กการวางแผนการทัพ
๔.๑ ชุดวิชา สัมมนาวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา สัมมนาการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาฯ
หัวข้อวิชา สัมมนาการพัฒนาแผนในการวางแผนการทัพ
หัวข้อวิชา อภิปรายรวมการวางแผนการทัพ

ชม.

หน่ วยกิจ

หัวข้อวิชา หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทอ.และแนวคิด
ปฏิบตั กิ ารร่วม
หัวข้อวิชา การระดมสรรพกําลังของกองทัพ
หัวข้อวิชา ขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม
๒.๒ ชุดวิชา เทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์-ยุทธการ
หัวข้อวิชา สงครามข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อวิชา เทคโนโลยีอวกาศ ระบบบังคับบัญชา ควบคุม และสัง+
การ (C4I)
หัวข้อวิชา อภิปรายเทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ –
ยุทธการ
ตอนที ๓ การปฏิบตั ิการทางทหารในเวลาสงบ
๓.๑ ชุดวิชา กฎหมาย
หัวข้อวิชา ทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศ
หัวข้อวิชา ประเด็นร่วมสมัยเกี+ยวกับกฎหมายทะเล
หัวข้อวิชา กฎหมายทีเ+ กี+ยวข้องกับการปฏิบตั ิการทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม
หัวข้อวิชา เจตนารมณ์ของหน่วยเหนือและกฎการใช้กาํ ลัง
หัวข้อวิชา กฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงคราม

วัน

หน่ วยการเรียน

รายวิชา

เวลารวม

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ค้นคว้า

บรรยยาย
อภิปรายเป็ นคณะ
แบ่งกลุ่มอภิปราย

จํานวนชัวโมง

๐

๐
๐

๓๖
๒๐
๒
๒
๒
๒
๔
๘
๑๖
๔
๔
๔
๔
๒๐
๒๐
๑๒
๔
๔

ตอนที ๑
แนวคิดในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
(๔๔ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ปัจจุบนั แนวคิดในการทําสงครามทางเรือมีความสําคัญต่อ ผบ.หน่วยกําลังรบ และฝ่ ายเสนาธิการ เพื+อนําไปใช้ใน
การวางแผนในการปฏิบตั ิการทางเรือ และการปฏิบตั ิการร่วม ดังนัน3 นักศึกษาจึงต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจทางทฤษฎี
ในเรื+อง แนวคิดในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษาความสําคัญของยุทธศิลป์และการนําไปประยุกต์ใช้
๒.๒ ศึกษาการใช้ยุทธศิลป์ของผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายเสนาธิการจากการรบในประวัตศิ าสตร์
๒.๓ ศึกษาความแตกต่างระหว่างหลักนิยมปฏิบตั กิ ารร่วมและหลักนิยมของเหล่าทัพในเรื+องยุทธศิลป์
๒.๔ ศึกษาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ในแต่ละระดับของสงคราม
๒.๕ ศึกษาแนวความคิด และขัน3 ตอนในการทําสงครามทางเรือ รวมทัง3 การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั
๓. ขอบเขตการศึกษา
แนวคิดในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร ใช้เวลาในการศึกษา ๔๔ ชัว+ โมง โดยมีชดุ วิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
๓.๑ ชุดวิชา ยุทธศิลป์
๒๔ ชัว+ โมง
๓.๒ ชุดวิชา การวางแผนการทัพ
๒๐ ชัว+ โมง

๕

ชุดวิชา ยุทธศิลป์
(๒๔ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
วิชายุทธศิลป์ ถือได้ว่าเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ทีส+ าํ คัญในการทําสงคราม เป็ นแนวทางการใช้กาํ ลังในช่วง
ยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี จึงมีความสําคัญต่อ ผบ.หน่วยกําลังรบและฝ่ ายเสนาธิการในการวางแผนในการ
ปฏิบตั กิ ารทางเรือ และการปฏิบตั กิ ารร่วม
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษาถึงความสําคัญของยุทธศิลป์และการนําไปประยุกต์ใช้
๒.๒ ศึกษาการใช้ยุทธศิลป์ของผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายเสนาธิการจากการรบในประวัตศิ าสตร์
๒.๓ ศึกษาความแตกต่างระหว่างหลักนิยมปฏิบตั กิ ารร่วมและหลักนิยมของเหล่าทัพในเรื+องยุทธศิลป์
๒.๔ ศึ กษาความแตกต่ างและความสัมพันธ์ระหว่าง ยุ ทธศาสตร์ ยุ ทธการ และยุ ทธวิธี ในแต่ ละระดับของ
สงคราม
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชายุทธศิลป์ ใช้เวลาในการศึกษา ๒๔ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑
ทบทวนยุทธศิลป์
๑๑๐๔๐๑๐๑๐๒
การออกแบบการทัพ
๑๑๐๔๐๑๐๑๐๓
การจัดการทางยุทธการ
๑๑๐๔๐๑๐๑๐๔
ยุทธศิลป์กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๑
๑๑๐๔๐๑๐๑๐๕
ยุทธศิลป์กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๒

๖

๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ทบทวนยุทธศิลป์

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษา แนวความคิดของยุทธศิลป์ ความเป็ นมา และการพัฒนาของแนวความคิดยุทธ
ศิลป์ ความสัมพันธ์ต่อเนื+องกันของยุทธศิลป์ กับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี รวมทัง3
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศิลป์กบั ระดับของสงคราม

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. วิวฒั นาการของยุทธศิลป์
๒. ความหมายของ “ยุทธศิลป์”
๓. ความสัมพันธ์ของยุทธศิลป์ กับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
๔. การประยุกต์ใช้แนวความคิดทางยุทธศิลป์ในการวางแผนและการใช้กาํ ลังทางทหาร

๗

๑๑๐๔๐๑๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

การออกแบบการทัพ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาการปฏิบตั ิการทางทหารในระดับต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ยุทธศิลป์ ในการ
ปฏิบตั ิการเหล่านัน3 รวมทัง3 แนวความคิดโครงสร้างเขตพื3นที+ปฏิบตั ิการทางทหาร (Theater
structure) ในการยุทธระดับต่างๆ

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความแตกต่างของการปฏิบตั ิการทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี และ
ความสัมพันธ์ของยุทธศิลป์กบั การปฏิบตั กิ ารทางทหารในระดับต่างๆ เหล่านัน3
๒. โครงสร้างของเขตพื3นที+ปฏิบตั ิการทางทหารทัง3 ในยามสงบและยามสงคราม รวมทัง3
องค์ประกอบทีส+ าํ คัญของโครงสร้างของเขตพื3นทีป+ ฏิบตั กิ ารทางเรือ

๘

๑๑๐๔๐๑๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

การจัดการทางยุทธการ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาทฤษฎีและหลักการ โดยมุง่ เน้นในองค์ประกอบของการสงครามระดับยุทธการ (Elements
of Operational Warfare) ซึ+ง ประกอบด้วย การวางกําลัง /การถอนกําลัง
Deployment/Redeployment) ปัจจัยวิกฤติ (Critical Factors) การรวมกําลัง
(Concentration) การดําเนินกลยุทธ์ (Operational Maneuver) และจุดผกผันทางการรบ
(Culminating Point) รวมทัง3 การวิเคราะห์วธิ ีการในการใช้กาํ ลังรบ (Methods of Combat
Force Employment) เพื+อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ในการปฏิบตั ิการทาง
ทหาร

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความหมายของปัจจัยวิกฤติ (Critical Factors) จุดผกผันทางการรบ (Culminating Point)
และจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity)
๒. ความหมายและรูปแบบของการดําเนินกลยุทธ (Operational Maneuver)
๓. ความสัมพันธ์ของเขตพื3นที+ปฏิบตั ิการทางทหารต่าง ๆ เช่น ความต้องการและความพร้อม
ของกําลังรบ (Force Requirements and Readiness) การประสานกับฝ่ ายเดียวกัน
(Allied Relations) ระบบ C4I การเคลือ+ นกําลังและการดําเนินกลยุทธ์ (Movement
and Maneuver) อํานาจการยิง (Fire Power) การป้ องกัน (Protection) และการดํารง
กําลังรบ (Sustainment)
๔. วิธกี ารใช้กาํ ลังรบ
๕. ความแตกต่างระหว่างการยุทธ์ (Tactical Actions) การปฏิบตั ิการทางทหารขนาดใหญ่
(Major Operation) และการสงคราม (Campaigns) และความสัมพันธ์กบั ระดับต่าง ๆ
ของการปฏิบตั กิ ารทางทหาร

๙

๑๑๐๔๐๑๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

ยุทธศิลป์กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๑ (การยุทธ์ทอ+ี ่าวเลย์เต)

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาการยุทธ์ท+อี ่าวเลย์เต โดยการวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีของยุทธศิลป์ ซ+งึ ได้ศึกษาก่อน
หน้าแล้วนัน3 ทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจและทักษะในการนําแนวคิดต่าง ๆ ของยุทธศิลป์ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ปัจจัยพื3นที+ ปัจจัยเวลาและปัจจัยกําลังรบของฝ่ ายพันธมิตรและฝ่ ายญี+ป่ นุ ในการยุทธ์ครัง3 นี3
๒. จุดศูนย์ดุล และปัจจัยวิกฤติต่าง ๆ ของทัง3 สองฝ่ ายได้
๓. การดําเนินกลยุทธ์ของทัง3 สองฝ่ าย รวมทัง3 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการดําเนินกล
ยุทธ์เหล่านัน3
๔. จุดผกผันทางการรบ รวมทัง3 สาเหตุทก+ี ่อให้เกิดการผกผันทางการรบ
๕. บทเรียนจากการปฏิบตั ิการทางทหารทีส+ าํ คัญ

๑๐

๑๑๐๔๐๑๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

ยุทธศิลป์กบั กรณีศึกษาทีส+ าํ คัญ ๒ (อภิปรายกรณีศึกษาสงครามอ่าวเปอร์เซียครัง3 ที+ ๑)

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัว+ โมง และแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ๔ ชัว+ โมง

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาการยุทธ์ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ค.ศ.๑๙๙๑ และนํามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี
ของยุทธศิลป์ ทําให้นกั ศึกษาเกิดทักษะในการนําแนวคิดต่างๆ ของยุทธศิลป์ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ริ าชการต่อไป

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ปัจจัยพื3นที+ ปัจจัยเวลาและปัจจัยกําลังรบของฝ่ ายพันธมิตรและฝ่ ายอิรกั
๒. จุดศูนย์ดุลและปัจจัยวิกฤติต่างๆ ของทัง3 สองฝ่ าย
๓. การดําเนินกลยุทธ์ของทัง3 สองฝ่ าย รวมทัง3 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการดําเนินกล
ยุทธ์เหล่านัน3
๔. จุดผกผันทางการรบ รวมทัง3 สาเหตุทก+ี ่อให้เกิดการผกผันทางการรบดังกล่าว
๕. สัมมนาตามบ่งการทีไ+ ดรับตามคู่มอื ประกอบการศึกษาต่อไป

๑๑

ชุดวิชา การวางแผนการทัพ
(๒๐ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การปฏิบตั กิ ารทางทหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทีม+ กี ารปฏิบตั กิ ารทางเรือร่วมด้วยนัน3 จําเป็ นจะต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจในกระบวนการวางแผนทางทหารทัง3 ๔ ขัน3 ตอนอย่างถ่องแท้ลกึ ซึ3ง นอกจากจะมีกาํ ลังทางเรือเป็ นกําลังหลักที+
สําคัญแล้ว ยังมีสภาวะแวดล้อมภายนอกทีเ+ กี+ยวข้องกับการทําสงครามอีก รวมถึงแนวความคิดในการทําสงคราม ซึง+
จะต้องมีการนํายุทธศิลป์ในการทําสงครามมาใช้ เพือ+ ให้มกี ารประสานสอดคล้องกันในการทําสงคราม เพือ+ ให้การทํา
สงครามมีการประสานสอดคล้องซึง+ กันและกัน ทําให้เกิดประสิทธิผลนําไปสู่จดุ มุง่ หมายหลักในการทําสงครามระดับ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ความมุ่งหมาย
เพือ+ ศึกษา แนวความคิดและขัน3 ตอนการวางแผนการทัพ โดยเฉพาะทีม+ กี ารทําสงครามทางเรือร่วมอยู่ดว้ ย รวมทัง3
ปัจจัยและองค์ประกอบทีม+ ผี ลต่อการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร พิจารณาถึงการปฏิบตั กิ ารในการใช้กาํ ลังร่วมนานาชาติ ซึง+
อาจเป็ นกําลังหลักของโลกในอนาคต รวมทัง3 การนําหลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของยุทธศิลป์ มาใช้ในการทํา
สงครามขนาดใหญ่ได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมัน+ คงแห่งชาติ
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชา การวางแผนการทัพ ใช้เวลาในการศึกษา ๒๐ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๑๐๒๐๑
ทบทวนกระบวนการวางแผนทางทหาร
๑๑๐๔๐๑๐๒๐๒
ทบทวนการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาตามสายต่างๆ
๑๑๐๔๐๑๐๒๐๓
การอํานวยการยุทธ์ระดับยุทธศาสตร์ / ยุทธการ
๑๑๐๔๐๑๐๒๐๔
แนวความคิดในการทําสงครามทางเรือ (Naval Warfare Concepts)
๑๑๐๔๐๑๐๒๐๕
อภิปรายการวางแผนการทัพ

๑๒

๑๑๐๔๐๑๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

ทบทวนกระบวนการวางแผนทางทหาร

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ให้เข้าใจถึงความเชื+อมโยงของกระบวนการวางแผนทางทหารทัง3 ๔ ขัน3 ตอนได้อย่างลึกซึ3ง อีก
ทัง3 ให้สามารถควบคุมการวางแผนทางทหารในระดับการบริหารการใช้กาํ ลังและการปฏิบตั งิ านที+
เกี+ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. แบบของแผนทางทหาร และความสัมพันธ์เชื+อมโยงซึง+ กันและกัน
๒. ความหมายของการวางแผนทางทหาร
๓. องค์ประกอบของการวางแผนทางทหาร
๔. กระบวนการวางแผนทางทหาร
๕. ความสัมพันธ์ของแต่ละขัน3 ตอนในการะบวนการวางแผนทางทหาร

๑๓

๑๑๐๔๐๑๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

ทบทวนการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาตามสายต่างๆ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาทบทวนให้เข้าใจถึงแนวความคิด และขัน3 ตอนการประมาณสถานการณ์ ซึ+ง
เป็ นขัน3 ตอนแรกและขัน3 ตอนสําคัญของกระบวนการวางแผนทางทหารตามสายต่างๆ
โดยเฉพาะสายงานที+สาํ คัญ เช่น การกําลังพล การข่าว การยุทธการ การส่งกําลังบํารุง
และ การควบคุมบังคับบัญชาสือ+ สาร

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความหมายของการประมาณสถานการณ์
๒. ขัน3 ตอนและผลผลิตของการประมาณสถานการณ์สายต่างๆ
๓. ความสัมพันธ์ของการประมาณสถานการณ์สายต่างๆ ในกระบวนการวางแผน
๔. ปัจจัยทีต+ อ้ งนํามาพิจารณาในการประมาณสถานการณ์สายต่างๆ
๕. ความเชื+อมโยงกับการวางแผนทางทหารในขัน3 ตอนต่อไป

๑๔

๑๑๐๔๐๑๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

การอํานวยการยุทธ์ระดับยุทธศาสตร์ / ยุทธการ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาทบทวนให้เข้าใจแนวความคิด และขัน3 ตอนการปฏิบตั ิตามกระบวนการ
อํานวยการยุ ทธ์ในระดับ ยุ ทธศาสตร์และยุ ทธการ ซึ+ง ต่ อ เนื+ อ งจากการประมาณ
สถานการณ์และการพัฒนาแผนตามกระบวนการวางแผนทางทหาร

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความหมายของการอํานวยการยุทธ์
๒. เครื+องมือและวิธกี ารสําหรับการอํานวยการยุทธ์
๓. ความประสานสอดคล้องของระดับและขอบเขตยุทธการ (Battle Rhythm)
๔. การจัดฝ่ ายอํานวยการ เพือ+ การอํานวยการยุทธ์ และการแบ่งมอบหน้าที+
๕. ความสัมพันธ์และบทบาทของฝ่ ายอํานวยการแต่ละฝ่ ายในการอํานวยการยุทธ์

๑๕

๑๑๐๔๐๑๐๒๐๔
หัวข้อวิชา

แนวความคิดในการทําสงครามทางเรือ (Naval Warfare Concepts)

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาแนวความคิด และขัน3 ตอนการปฏิบตั ิการของสงครามทางเรือ ตัง3 แต่ยุคอดีตเป็ น
ต้นมาจนถึงปัจจุบนั ซึ+งถือเป็ นพื3นฐานในการวิเคราะห์แนวความคิด หลักการ และ
พิจารณาไปถึงผลของสงครามทางเรือในระดับยุทธศาสตร์ / ยุทธการ

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ธรรมชาติของสงครามทางเรือ
๒. แนวความคิดและขัน3 ตอนในการทําสงครามทางเรือ รวมทัง3 การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั
๓. ปัจจัยและองค์ประกอบทีม+ ผี ลต่อการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
๔.
ผลกระทบของปัจจัยเวลา ความร่วมมือ การเปลี+ยนแปลงของนโยบาย และ
พัฒนาการของนโยบายทีม+ ผี ลกระทบต่อแผนปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๕. นําตัวอย่างแนวคิดการใช้กาํ ลังทางเรือมาจัดทําเป็ นแผนระดับยุทธศาสตร์/ยุทธการ

๑๖

๑๑๐๔๐๑๐๒๐๕
หัวข้อวิชา

อภิปรายการวางแผนการทัพ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ อภิปราย

ความมุ่งหมาย

เพื+อให้เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนทางทหารและการวางแผนการทัพ โดยศึ กษา
เหตุการณ์ความขัดแย้งในกรณีวกิ ฤตการณ์หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falklands Conflict)
ควบคู่ไปกับการทบทวนและวิเคราะห์ตามหลักการและองค์ประกอบต่างๆ ของยุทธศิลป์
การวางแผนทางทหารระดับการทัพ โดยเน้นในเรื+องการตัดสินใจและการปฏิบตั ิของ
กําลังทัง3 สองฝ่ าย รวมทัง3 การอํานวยการยุทธ์ จุดมุ่ง สุดท้ายในการปฏิบตั ิทางทหาร
ผลสัมฤทธิwทเ+ี กิดขึ3น และผลกระทบทีเ+ กิดตามมาในภายหลังการปฏิบตั การ
ิ

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายถึง
๑. แผนการทัพและแผนยุทธการของทัง3 สองฝ่ าย
๒. การตัดสินใจของ ผบ.หรือฝ่ ายอํานวยการของหน่วยตามหลักการของยุทธศิลป์
๓. ผลกระทบของปัจจัยสําคัญต่างๆ ต่อการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๔. บทเรียนการปฏิบตั ิการทางทหารในอดีต เพื+อประโยชน์ในการใช้กาํ ลังทางทหารใน
อนาคต โดยเฉพาะการใช้กาํ ลังทางเรือในการสงครามขนาดใหญ่

๑๗

ตอนที ๒
การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิดในการใช้กาํ ลังทหาร
(๓๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ในการวางแผนการปฏิบตั ิการทางทหาร หรือการปฏิบตั ิการร่วม จะต้องทราบหลักนิยมและขีดความสามารถของ
เหล่าทัพ รู ปแบบการจัดองค์กร ระบบสนับสนุ นที+จาํ เป็ น และหลักการในการวางแผนทางทหาร เพื+อให้การ
ปฏิบตั ิการนัน3 มีประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของการปฏิบตั ิการ ดังนัน3 การศึกษารายละเอียดของการจัดองค์กรทาง
ทหาร หลักนิยม ขีดความสามารถ และแนวความคิดในการวางแผนทางทหาร จึงมีส่วนสําคัญ
๒. ความมุ่งหมาย
ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ+ กี+ยวข้องกับการจัดองค์กร หลักนิยม ขีดความสามารถ และแนวคิดในการปฏิบตั ิการ
ร่วมของเหล่าทัพ
๒.๑ ศึ กษาหลักนิ ยม ขีดความสามารถและข้อจํากัดของกองทัพไทย ในปฏิบ ตั ิการของเหล่าทัพและการ
ปฏิบตั กิ ารร่วม
๒.๒ ศึกษาขีดความสามารถในการระดมสรรพกําลังของไทยในสถานการณ์สงคราม
๒.๓ ศึกษาขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม เพื+อนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนและการจัด
กําลังรบ
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี3ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง3 สิ3น ๓๒ ชัว+ โมง โดยมีชดุ วิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
๓.๑ ชุดวิชา องค์กรทางทหาร หลักนิยม ขีดความสามารถของ
๒๐ ชัว+ โมง
กองทัพไทย และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
๓.๒ ชุดวิชา เทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ
๑๒ ชัว+ โมง

๑๘

ชุดวิชา องค์กรทางทหาร หลักนิ ยม ขีดความสามารถของกองทัพไทย และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
(๒๐ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การจัดองค์กรทางทหาร ถือได้ว่ าเป็ นสิ+งสําคัญต่ อการควบคุ มและบังคับบัญชา รวมทัง3 การพิจารณานําเอา
องค์ประกอบต่างๆ หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพไทย และแนวความคิดในการทําสงครามของแต่ละเหล่าทัพมา
ประสานกันในการปฏิบตั กิ ารร่วม ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั กิ ารทางทหารขนาดใหญ่ระดับยุทธศาสตร์
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษาการจัดองค์กร และโครงสร้างทางทหาร
๒.๒ ศึกษาหลักการปฏิบตั กิ ารร่วม
๒.๓ ศึกษาหลักนิยม ขีดความสามารถ และแนวความคิดในการใช้กาํ ลังของ ทบ. ทร. และ ทอ.
๒.๔ ศึกษาการระดมสรรพกําลัง และระบบการส่งกําลังบํารุงร่วม
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชา องค์กรทางทหาร หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพไทย และแนวคิดปฏิบตั ิการร่วม ใช้เวลาใน
การศึกษา ๒๐ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๑
การจัดองค์กรทางทหาร
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๒
หลักการปฏิบตั กิ ารร่วม
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๓
หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทบ. และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๔
หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทร. และแนวคิดปฏิบตั ิการร่วม
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๕
หลักนิยม ขีดความสามารถของ ทอ. และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๖
การระดมสรรพกําลังของกองทัพ
๑๑๐๔๐๒๐๑๐๗
ขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม

๑๙

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

การจัดองค์กรทางทหาร

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาหลักนิยม และการจัดองค์กรของกระทรวงกลาโหม และขีดความสามารถ
ของเหล่าทัพ เพือ+ การปฏิบตั กิ ารร่วม โดยการนําจุดเด่นของเหล่าทัพต่างๆ มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ความมันคงแห่
+
งชาติ

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. โครงสร้างของกระทรวงกลาโหม
๒. โครงสร้างในการปฏิบตั กิ ารร่วมของกองทัพไทย

๒๐

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

หลักการปฏิบตั กิ ารร่วม

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาแนวความคิดในการใช้กาํ ลังทหารทัง3 ๓ มิติ ตัง3 แต่ขนั3 การวางแผน ปัจจัย
ต่างๆ ในขัน3 เตรียมความพร้อม และความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที+ทางยุทธการของหน่วย
กํา ลัง รบและหน่ ว ยสนับ สนุ น รวมทัง3 ขอบเขตที+ก องทัพ ไทย จะสามารถทํา การ
ปฏิบตั ิการร่วมได้ตามหลักการที+กาํ หนดในการบรรลุจุดมุ่งสําคัญของการปฏิบตั ิการ
ร่วม

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. องค์ประกอบพื3นฐาน และข้อพิจารณาทีส+ าํ คัญของการปฏิบตั กิ ารร่วม
๒. ธรรมเนียมการปฏิบตั ิการของเหล่าทัพต่างๆ เพื+อให้เกิดแนวความคิดพื3นฐานใช้ในการ
วางแผนปฏิบตั กิ ารร่วม/ผสมในระดับปฏิบตั กิ ารต่อไป
๓. ปัจจัยต่างๆ ที+จะเป็ นอุปสรรค และแนวทางร่วมกันในการแก้ไขอุปสรรคการ
ปฏิบตั กิ ารร่วม/ผสม

๒๑

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพบก และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาหลักนิยม ขีดความสามารถ ข้อจํากัด และการจัดกองกําลังรบทางบก
ตลอดจนแนวความคิดในการใช้กาํ ลัง ทบ. โดยเน้นหนักในเรื+องการปฏิบตั กิ ารร่วม

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักนิยมของกองทัพบก และความคิดในการใช้กาํ ลัง ทบ. ในการรบร่วม
๒. การจัดกําลัง ทบ. ในการสนับสนุนภารกิจ ซึง+ ได้รบั มอบจาก ผบ.หน่วยรบ

๒๒

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพเรือ และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาบทบาท หน้าที+ หลักนิยม การจัดองค์กรทางยุทธการ ขีดความสามารถและ
ข้อจํากัดต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทัง3 การนําขีดความสามารถโดยรวมเข้าต่อเชื+อมกับ
ขีดความสามารถของเหล่าทัพอื+น ๆ เพื+อให้ได้ขีดความสามารถรวมที+มีประสิทธิภาพ
ของกองทัพไทย

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. บทบาทและหน้าทีข+ องกองทัพเรือ
๒. หลักนิยมของ ทร. และหลักการพื3นฐานที+มอี ิทธิพลต่อการจัดองค์กร การจัด
ยุทโธปกรณ์ การฝึ กและการใช้กาํ ลังทางเรือ
๓. ขีดความสามารถที+ ทร. จะให้การสนับสนุนต่อหลักนิยมและการปฏิบตั กิ ารร่วม

๒๓

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

หลักนิยม ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ และแนวคิดปฏิบตั กิ ารร่วม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาหลักนิยมพื3นฐาน และขีดความสามารถของกองทัพอากาศ โดยจะเน้นในขีด
ความสามารถที+จะเสริมและ/หรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิการร่วม และแนวทางในการใช้
กําลังทางอากาศ รวมทัง3 บทบาทของ Joint Force Air Component Commander
(JFACC) ในการสัง+ ใช้กาํ ลังทางอากาศในปฏิบตั ิการระดับยุทธการ และการเตรียม
กําลังรบในยามสงบเพือ+ ให้พร้อมทีจ+ ะทําสงครามได้ในสถานการณ์เร่งด่วน

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักนิยมของกองทัพอากาศ และหลักการสําคัญที+มอี ิทธิพลต่อการจัดองค์กร การ
ฝึ ก การจัดยุทโธปกรณ์ และการสัง+ ใช้กาํ ลัง
๒. ขีดความสามารถโดยรวมของกองทัพอากาศในปฏิบตั กิ ารร่วม/ผสม

๒๔

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๖
หัวข้อวิชา

การระดมสรรพกําลังของกองทัพ

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาการระดมสรรพกําลังของชาติ ขีดความสามารถของหน่วยงานทัง3 ภาครัฐและ
เอกชนที+สามารถให้การสนับสนุ นด้านการทหารได้ ความสัมพันธ์ของการระดมสรรพ
กําลังด้านการส่งกําลังบํารุง ในระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมทัง3 ความสําคัญและ
จุดประสงค์ของการส่งกําลังบํารุงทางทะเล

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ขีดความสามารถของระบบระดมสรรพกําลังของไทยในสถานการณ์สงคราม
๒. ขีดความสามารถของหน่วยต่างๆ ทีส+ งั กัดกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนกองทัพ
๓. แนวความคิดในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนเพื+อ
สนับสนุนการทําสงคราม

๒๕

๑๑๐๔๐๒๐๑๐๗
หัวข้อวิชา

ขีดความสามารถของระบบส่งกําลังบํารุงร่วม

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาแนวความคิดของกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการทหารสูงสุด ในการ
รวมขีดความสามารถของเหล่าทัพมาใช้ร่วมกัน รวมทัง3 แนวทางการปรับปรุงระบบส่ง
กําลังบํารุงร่วมของกองทัพ ตลอดจนข้อผูกพันในการสนับสนุ นด้านการส่งกําลังบํารุง
จากมิตรประเทศและประเทศ พันธมิตร

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ทรัพยากรของกองทัพทีส+ ามารถนํามาใช้ในการปฏิบตั กิ ารร่วม/ผสม
๒. ขีดความสามารถของส่วนส่งกําลังบํารุง และส่วนสนับสนุ นของเหล่าทัพต่างๆ ที+
สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้
๓. องค์ประกอบของการส่งทางอากาศ การส่งทางเรือ และการสนับสนุนทางบก

๒๖

ชุดวิชา เทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ
(๑๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบนั เป็ นสิง+ ทีห+ น่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตาม และนําเทคโนโลยีนนั3 มา
พัฒนาหน่วยงานตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอยู่เสมอ
หน่วยงานทางทหารเองก็ได้นาํ เทคโนโลยีดา้ นพลเรือนมาวิจยั
ปรับปรุง และพัฒนา เพือ+ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร ทําให้สามารถปฏิบตั ิการได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
๒. ความมุ่งหมาย
เพือ+ ศึกษา ความก้าวหน้า และพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจ+ี ะนํามาประยุกต์ใช้ทางด้านการทหาร และ
การป้ องกันประเทศ
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชา เทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ ใช้เวลาในการศึกษา ๑๒ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาที+
จะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๒๐๒๐๑
สงครามข้อมูลข่าวสาร
๑๑๐๔๐๒๐๒๐๒
เทคโนโลยีอวกาศ ระบบบังคับบัญชา ควบคุมและสัง+ การ (C4I)
๑๑๐๔๐๒๐๒๐๓
อภิปรายเทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ

๒๗

๑๑๐๔๐๒๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

สงครามข้อมูลข่าวสาร

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาการใช้เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารในการปฏิบตั ิการทางทหาร ความสัมพันธ์กบั การ
ควบคุมบังคับบัญชาทางทหาร และการนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในกองทัพไทย
นอกจากนี3แล้วจะได้กล่าวถึงพื3นฐานของสงครามข้อมูลข่าวสารที+กองทัพไทยจะต้อง
เผชิญในอนาคตด้วย

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารที+สามารถนํามาใช้ในระดับยุทธการ และ
ระดับยุทธศาสตร์ได้ โดยเฉพาะในรู ปแบบของข่าวกรองและการควบคุมบังคับ
บัญชา
๒. แนวโน้มของปฏิบตั กิ ารข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั กิ ารร่วม
๓. การนําสงครามข้อมูลข่าวสารมาใช้ในกองทัพไทย ตัง3 แต่ในยามปกติ
๔. แนวโน้มของรูปแบบของสงครามข้อมูลข่าวสารในอนาคต

๒๘

๑๑๐๔๐๒๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

เทคโนโลยีอวกาศ ระบบบังคับบัญชา ควบคุมและสัง+ การ (C4I)

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศทีส+ ามารถนํามาใช้ในระดับยุทธการ และ
ระดับยุทธศาสตร์ รวมทัง3 การจัดระบบสือ+ สาร การบังคับบัญชา การควบคุมและสัง+ การ
ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพในปัจจุบนั อุปสรรคข้อขัดข้องและแนวทางการ
พัฒนาในอนาคต รวมทัง3 แนวทางในการพัฒนาระบบ C4I ของกองทัพไทยในภาพรวม

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. เทคโนโลยีอวกาศ และการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๒. การนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในกองทัพไทย
๓. การจัดระบบสือ+ สาร การบังคับบัญชา การควบคุมและสัง+ การ ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์
ของกองทัพทีม+ ใี ช้ราชการอยู่ในปัจจุบนั
๔. แนวทางในการพัฒนาระบบ C4I ของกองทัพในอนาคต
๕. แนวทางการต่อเชื+อมระบบ C4I ของแต่ละเหล่าทัพเข้าเป็ นระบบรวมของกองทัพไทย

๒๙

๑๑๐๔๐๒๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายเทคโนโลยีกบั การรบระดับยุทธศาสตร์ - ยุทธการ

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

ค้นคว้า ๔ ชม. และแบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึ กษาแนวโน้ม ของการนําเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้ในปฏิบ ตั ิการทางทหารใน
อนาคต

ขอบเขตการศึกษา

ตามบ่งการและประเด็นปัญหาทีก+ าํ หนดในคู่มอื ประกอบการศึกษา

๓๐

ตอนที ๓
การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
(๓๖ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การศึกษาในตอนที+ ๓ นี3จะมุ่งเน้นในปฏิบตั ิการทางทหารในระดับล่างสุดของขอบเขตการใช้กาํ ลังทหาร หัวข้อวิชา
ต่างๆ ทัง3 ๒ ชุดวิชาที+ท่านจะศึกษาต่อไปนี3 จะช่วยเหลือในการพัฒนาความรู แ้ ละความชํานาญของท่านในการ
วางแผนปฏิบตั ิการทางทหารและการใช้กาํ ลังทหารปฏิบตั ิการทัง3 ในยามสงบหรือเมื+อเกิดข้อขัดแย้งระดับตํา+ และยา
สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื+อสิ3นสุดการศึกษาในตอนวิชานี3แล้ว ท่านควรมีขดี ความสามารถในการตีความ
วัตถุประสงค์ทางการเมืองออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ทางทหาร เพือ+ ใช้ในปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบได้ต่อไป
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษากฎหมายต่างๆ ทีเ+ กี+ยวข้องกับการปฏิบตั ิการทางทหาร และขอบเขตการใช้กาํ ลังทหารว่าจะมีส่วน
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ความมันคงอย่
+
างไร
๒.๒ ศึกษาผลกระทบต่อบทบาท และภารกิจของแต่ละเหล่าทัพในปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
(MOOTW)
๒.๓ สามารถประยุกต์ใช้หลักนิยมและหลักการสงครามทีเ+ กี+ยวข้องใน MOOTW ได้
๒.๔ เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ด้านการเมืองทีม+ ตี ่อการเลือกวัตถุประสงค์ทางทหาร
๒.๕ สามารถตีความวัตถุประสงค์ทางการเมืองออกมาเป็ นวัตถุประสงค์ทางทหารใน MOOTW ได้
๒.๖ เข้าใจถึงคุณภาพเอกลักษณ์ของกําลังทางเรือทีจ+ ะใช้ใน MOOTW
๒.๗ ให้สามารถประยุกต์ใช้ปจั จัยทีเ+ กี+ยวข้อง เพือ+ นํามาพิจารณาการเลือกใช้กาํ ลังทางทหารให้เหมาะสม เพือ+
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการทูต
๒.๘ เข้าใจถึงการปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ และนําเอา MOOTW มาประยุกต์ใช้ เพือ+ บรรลุวตั ถุประสงค์ท+ี
ต้องการ
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี3ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง3 สิ3น ๓๖ ชัว+ โมง โดยมีชดุ วิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
๓.๑ ชุดวิชา กฎหมาย
๒๐ ชัว+ โมง
๓.๒ ชุดวิชา การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
๑๖ ชัว+ โมง

๓๑

ชุดวิชา กฎหมาย
(๒๐ ชัวโมง)

๑. ความสําคัญ
กฎหมายมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการระหว่างประเทศ ทัง3 ทีม+ ลี กั ษณะเป็ นสนธิสญั ญา ข้อตกลงระหว่าง
รัฐ กฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิ โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทัง3 อนุ สญั ญาว่าด้วยกฎหมายทะเล กฎหมาย
สงคราม และกฎการใช้กาํ ลัง ซึ+งเป็ นการปฏิบตั ิท+ตี อ้ งคํานึงถึงนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านการเมือง และการทูต
ดัง3 นัน3 ในการวางแผนในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร จะต้องคํานึงถึงกฎหมายทีใ+ ห้อาํ นาจในการปฏิบตั กิ ารด้วย
๒. ความมุ่งหมาย
เพื+อศึกษาหลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที+ใช้บงั คับระหว่างรัฐ ทัง3 ในส่วนที+เป็ นกฎหมายจารีต
ประเพณี และกฎหมายทีเ+ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง3 อนุ สญั ญาว่าด้วยกฎหมายทะเล กฎหมายสงคราม และ
กฎการใช้กาํ ลัง
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชากฎหมาย ใช้เวลาในการศึกษา ๒๐ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๑
ทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศ
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๒
ประเด็นร่วมสมัยเกี+ยวกับกฎหมายทะเล
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๓
กฎหมายทีเ+ กี+ยวข้องกับการปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๔
กฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงคราม
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๕
เจตนารมณ์ของหน่วยเหนือและกฎการใช้กาํ ลัง
๑๑๐๔๐๓๐๑๐๖
อภิปรายกฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงครามและกฎการใช้กาํ ลัง

๓๒

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศ

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาหลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที+ใช้บงั คับระหว่างรัฐ ทัง3 ในส่วน
ทีเ+ ป็ นกฎหมาย จารีตประเพณี และกฎหมายที+เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการนําไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีส+ าํ คัญ

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว+ ไปทีใ+ ช้บงั คับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
๒. หลักกฎหมายระหว่างประเทศทีเ+ กี+ยวกับการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๓. การใช้กฎหมายระหว่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งที+สาํ คัญในปัจจุบนั

๓๓

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

ประเด็นร่วมสมัยเกี+ยวกับกฎหมายทะเล

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาหลักกฎหมายทะเลที+สาํ คัญ ในการคุ ม้ ครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ในเรื+องอํานาจ หน้าที+ และสิทธิของรัฐชายฝัง+ ต่าง ๆ ในการแสวงประโยชน์ การควบคุม
การบังคับ การปฏิบตั ิการทัง3 หลายทัง3 ในอาณาเขตน่ านนํา3 ของตนเอง และในอาณาเข
น่านนํา3 ของรัฐอื+น ทําให้สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ในเรื+องผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล และการวางแผนในการคุม้ ครอง ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. อนุ สญั ญากฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ที+เกี+ยวข้องกับการคุม้ ครองผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล
๒. หลักกฎหมายทะเลในการส่งเสริมความมันคงแห่
+
งชาติ
๓. หลักการสําคัญของกฎหมายทะเล ในหัวข้อเกี+ยวกับการปฏิบตั ิการทางทหารในส่วน
ของการคุม้ ครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๔. ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ตามกฎหมายทะเล ในการนํามาใช้ในการคุม้ ครองผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล

๓๔

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

กฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการ ตลอดจนหลักปฏิบตั ิทางด้าน
มนุ ษยธรรมตามที+กฎหมายกํา หนด ในการทําสงครามเต็มรู ปแบบ รวมถึง ความ
ขัดแย้ง เล็กน้อ ยทางชายแดนของแต่ ละประเทศ หรือ ความขัดแย้ง ในเรื+อ งบาง
สถานการณ์

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักปฏิบตั ใิ นการสูร้ บ การใช้กาํ ลังอาวุธตามหลักกฎหมายสงคราม
๒. หลักปฏิบตั ใิ นฐานะประเทศเป็ นกลาง และการปฏิบตั ขิ องคู่สงครามต่อประเทศเป็ นกลาง
๓. หลักปฏิบตั ิในเรื+องอาชญากรสงคราม ค่าปฏิกรรมสงคราม รวมทัง3 แนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ข้อมติของสหประชาชาติในเรื+องการปฏิบตั ิการทางทหารในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายสงครามหรือไม่

๓๕

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

กฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงคราม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการทําสงคราม ตลอดจนหลักปฏิบตั ิ
ทางด้านมนุ ษยธรรมตามที+กฎหมายกําหนด ในการทําสงครามเต็มรู ปแบบ รวมถึง
ความขัดแย้งเล็กน้อยทางชายแดนของแต่ละประเทศ หรือความขัดแย้งในเรื+องบาง
สถานการณ์

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักปฏิบตั ใิ นการสูร้ บ การใช้กาํ ลังอาวุธตามหลักกฎหมายสงคราม
๒. หลักปฏิบตั ใิ นฐานะประเทศเป็ นกลาง และการปฏิบตั ขิ องคู่สงครามต่อประเทศเป็ นกลาง
๓. หลักปฏิบตั ิในเรื+องอาชญากรสงคราม ค่ าปฏิกรรมสงคราม รวมทัง3 แนวทางการ
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ข้อมติของสหประชาชาติในเรื+องการปฏิบตั ิการทางทหารในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายสงครามหรือไม่

๓๖

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

เจตนารมณ์ของหน่วยเหนือและกฎการใช้กาํ ลัง

เวลา

๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาการหลักการ และแนวทางการกําหนดกฎการใช้กาํ ลัง และองค์ประกอบที+
เกี+ยวข้องในการเปลี+ยนแปลงกฎการใช้กาํ ลัง ทําให้สามารถพัฒนา และกําหนดกฎการใช้
กําลังทีเ+ หมาะสมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของ ทร.ต่อไป

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. หลักการในการกําหนด ROE
๒. บทบาทของ ROE ในขัน3 ตอนต่าง ๆ ตัง3 แต่ขนั3 ตอนการวางแผน
๓. การปรับแต่ง ROE ให้เหมาะสมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ

๓๗

๑๑๐๔๐๓๐๑๐๖
หัวข้อวิชา

อภิปรายกฎหมายทีเ+ กี+ยวกับการสงครามและกฎการใช้กาํ ลัง

เวลา

๘ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ อภิปราย ๘ ชัว+ โมง

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษา และวิเคราะห์ถึงการปฏิบตั ิตามหลักกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์รวมทัง3
ผลประโยชน์ ที+ได้จากกฎหมายระหว่างประเทศและขนบธรรมเนียมประเพณี ท+ี
เกี+ยวข้องกับการสงครามทีไ+ ด้รบั ฟังการบรรยายในชุดวิชานี3

ขอบเขตการศึกษา

ตามบ่งการและประเด็นปัญหาเกี+ยวกับกรณีศึกษาทีก+ าํ หนดในคู่มอื ประกอบการศึกษา

๓๘

ชุดวิชา การปฏิบตั ิการทางทหารในเวลาสงบ
(๑๖ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การศึกษาในชุดวิชานี3 จะมุ่งเน้นในการปฏิบตั ิการทางทหารในระดับล่างสุดของขอบเขตการใช้กาํ ลังทหาร หัวข้อ
วิชาต่างๆ ทัง3 ๔ หัวข้อที+ท่านจะศึกษาต่อไปนี3 จะช่วยเหลือในการพัฒนาความรู แ้ ละความชํานาญของท่านในการ
วางแผนปฏิบตั ิการทางทหารและการใช้กาํ ลังทหารปฏิบตั ิการในยามสงบหรือเมื+อเกิดข้อขัดแย้งระดับตํา+ ได้อย่างม
ประสิทธิภาพ และเมือ+ สิ3นสุดการศึกษาในตอนวิชานี3แล้ว ท่านควรมีขดี ความสามารถในการตีความวัตถุประสงค์ทางการ
เมืองออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ทางทหารเพือ+ ใช้ในปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบได้ต่อไป
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษาการปฏิบตั กิ ารร่วมของเหล่าทัพ และปฏิบตั ิการผสมนานาชาติในปฏิบตั กิ ารทางทหารระดับล่างสุด
ของขอบเขตการใช้กาํ ลังทหาร ว่าจะมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร
๒.๒ ศึกษาผลกระทบต่อบทบาทและภารกิจของแต่ละเหล่าทัพในปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือจากการทํา
สงคราม (MOOTW)
๒.๓ สามารถประยุกต์ใช้หลักนิยมและหลักการสงครามทีเ+ กี+ยวข้องใน MOOTW ได้
๒.๔ เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ด้านการเมืองทีม+ ตี ่อการเลือกวัตถุประสงค์ทางทหาร
๒.๕ สามารถตีความวัตถุประสงค์ทางการเมืองออกมาเป็ นวัตถุประสงค์ทางทหารใน MOOTW ได้
๒.๖ เข้าใจถึงคุณภาพเอกลักษณ์ของกําลังทางเรือทีจ+ ะใช้ใน MOOTW
๒.๗ ให้สามารถประยุกต์ใช้ปจั จัยทีเ+ กี+ยวข้อง เพือ+ นํามาพิจารณาการเลือกใช้กาํ ลังทางทหารให้เหมาะสม เพือ+
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการทูต
๒.๘ เข้าใจถึงการปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ และนําเอา MOOTW มาประยุกต์ใช้ เพือ+ บรรลุวตั ถุประสงค์ท+ี
ต้องการ
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชา การปฏิบตั ิการทางทหารในเวลาสงบ ใช้เวลาในการศึ กษา ๑๖ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อ วิชาที+จ ะศึ กษา
ประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๓๐๒๐๑
ปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
๑๑๐๔๐๓๐๒๐๒
อภิปรายการปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
๑๑๐๔๐๓๐๒๐๓
การดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร
๑๑๐๔๐๓๐๒๐๔
อภิปรายการดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร

๓๙

๑๑๐๔๐๓๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

ปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operations Other
Than War)

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาถึงรูปแบบ และลักษณะพิเศษของการปฏิบตั ิการ (Military Operations
Other Than War: MOOTW) รวมทัง3 หลักนิยมในการปฏิบตั ิ ทําให้เกิด
แนวความคิดในการใช้กาํ ลังทหารในภารกิจนอกเหนือจากการทําสงคราม

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ขอบเขตของการปฏิบตั กิ าร MOOTW
๒. หลักการในการปฏิบตั ิ MOOTW
๓. ผลกระทบต่อบทบาทและภารกิจของแต่ละเหล่าทัพในการปฏิบตั ิ MOOTW
๔. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ทางการเมือง กับวัตถุประสงค์ทางทหารใน
MOOTW

๔๐

๑๑๐๔๐๓๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

อภิปรายปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัว+ โมง

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาความจําเป็ นในการเข้าร่วมปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม
ผลประโยชน์ท+ไี ด้รบั แนวทางและวิธีดาํ เนินการเกี+ยวกับการปฏิบตั ิการของทหารใน
ลักษณะทีแ+ ตกต่างไปจากการปฏิบตั ใิ นสนามรบ

ขอบเขตการศึกษา

ตามบ่งการและประเด็นปัญหาทีก+ าํ หนดในคู่มอื ประกอบการศึกษา

๔๑

๑๑๐๔๐๓๐๒๐๓
หัวข้อวิชา

การดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

บรรยาย ๓ ชม. และอภิปรายเป็ นคณะ ๑ ชม.

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาความเกี+ยวข้องระหว่างการทูต และการทหารในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ความ
มันคงแห่
+
งชาติ รวมทัง3 สามารถประยุกต์ใช้ปจั จัยที+เกี+ยวข้อง สําหรับช่วยในการพิจารณา
การเลือกใช้กาํ ลังทหารทีเ+ หมาะสม ทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการทูต

ขอบเขตการศึกษา

บรรยายถึง
๑. ความเกี+ยวข้องระหว่างการทูต และการทหารในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ความมัน+ คง
แห่งชาติ
๒. ปัจจัยที+เกี+ยวข้อง ในการพิจารณาการเลือกใช้กาํ ลังทหารที+เหมาะสม ทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการทูต

๔๒

๑๑๐๔๐๓๐๒๐๔
หัวข้อวิชา

อภิปรายการดําเนินการทางการทูตกับการใช้กาํ ลังทางทหาร

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ อภิปราย ๔ ชัว+ โมง

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษาความเกี+ยวเนื+องกันระหว่างการทูต และการใช้กาํ ลังทหารเพื+อการปฏิบตั ิตาม
ยุทธศาสตร์ความมัน+ คงแห่งชาติ (National Security Strategy, NSS.) โดยการป้ อง
ปราม หรือการใช้กาํ ลังบีบบังคับ รวมทัง3 สามารถประยุกต์ใช้ปจั จัยที+เกี+ยวข้อง สําหรับ
ช่วยในการพิจารณาการเลือกใช้กาํ ลังทหารทีเ+ หมาะสม ทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการ
ทูต

ขอบเขตการศึกษา

ตามบ่งการและประเด็นปัญหาทีก+ าํ หนดในคู่มอื ประกอบการศึกษา

๔๓

ตอนที ๔
การฝึ กการวางแผนการทัพ (Campaign Plan)
(๒๐ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การศึกษาในตอนที+ ๔ นี3 จะมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาสามารถนําความรูท้ +ไี ด้รบั ใน ๓ ตอนวิชาแรกมาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึ กการวางแผนการทัพ ซึ+งเป็ นการปฏิบตั ิการทางทหารขนาดใหญ่ (Campaign Operations) ที+เชื+อมต่อด้วยการใช้
กําลังทางทหารในเวลาสงบไปจนถึงการปฏิบตั กิ ารทางทหารในยามสงคราม โดยเฉพาะการนําปัจจัยสําคัญของยุทธศิลป์
มาใช้ในทุกขัน3 ตอนของการวางแผนการทัพ เพื+อให้ได้แนวความคิ ดในการปฏิบตั ิการทางทหารที+สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดา้ นความมันคงแห่
+
งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมันคงแห่
+
งชาติท+ไี ด้กาํ หนดไว้ในขัน3 ต้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ศึกษาทบทวนขัน3 ตอนต่างๆ ทีเ+ กี+ยวข้องกับการวางแผนทางทหาร และการปฏิบตั ิการทางทหารขนาดใหญ่
รวมทัง3 ขอบเขตการใช้กาํ ลังทหารว่าจะบรรลุยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ความมันคงแห่
+
งชาติอย่างไร
๒.๒ สัมมนาการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนทีเ+ กี+ยวข้อง
และมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทการใช้กาํ ลังทางเรือ อีกทัง3 ภารกิจของแต่ละเหล่าทัพในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
ขนาดใหญ่ ซึง+ เป็ นขัน3 ตอนสําคัญในการวางแผนการทัพ
๒.๓ สัมมนาการพัฒนาแผนในการวางแผนการทัพ ซึง+ เป็ นการออกแบบการใช้กาํ ลังทหารให้สอดคล้องกันทัง3
ห้วงเวลา และขอบเขตพื3นทีป+ ฏิบตั กิ าร
๒.๔ การอภิปรายถกแถลงถึงการบรรลุผลสุดท้ายในการใช้กาํ ลังทหารขนาดใหญ่ ทีม+ ที งั3 ปัจจัยความเสีย+ งและ
ความคุม้ ค่าต่อผลกระทบกับการใช้กาํ ลังอํานาจของชาติดา้ นต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมือง
๒.๕ สามารถเข้าใจถึงคุณภาพเอกลักษณ์ของกําลังทางเรือทีจ+ ะใช้ในการปฏิบตั ิการทางทหารขนาดใหญ่
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี3ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง3 สิ3น ๒๐ ชัว+ โมง โดยมีชดุ วิชาทีจ+ ะศึกษาคือ
๓.๑ ชุดวิชา สัมมนาวางแผนการทัพ
๒๐ ชัว+ โมง

๔๔

ชุดวิชา สัมมนาวางแผนการทัพ
(๒๐ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
ตัง3 แต่สงครามโลกครัง3 ทีส+ องสิ3นสุดลง การปฏิบตั กิ ารทางทหารขนาดใหญ่กไ็ ม่ค่อยได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
นัก เนื+องจากประสิทธิภาพของการนําไปสู่จุดมุง่ หมายร่วมกันของมวลสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่อย่างไรก็
ตามการปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ หรือการใช้กาํ ลังทางทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึง+ ในหลาย
กรณีจาํ เป็ นต้องใช้กาํ ลังทหารขนาดใหญ่ หรือการปฏิบตั กิ ารร่วมกันตัง3 แต่สองเหล่าขึ3นไป มีโอกาสเป็ นไปได้มากขึ3น
ในบทบาทของการป้ องปรามและความร่วมมือด้านความมันคงในเวที
+
ของการเมืองระหว่างประเทศ
๒. ความมุ่งหมาย
เพื+อศึกษาทบทวนขัน3 ตอนการวางแผนทางทหารในระดับการวางแผนการทัพ เพื+อให้ได้แนวคิดในการใช้กาํ ลัง
ทหารขนาดใหญ่ ตลอดจนการระดมกําลังอํานาจแห่งชาติทุกสาขามาสนับสนุ นการปฏิบตั ิการทางทหารทัง3 ในเวลาสงบ
ไปถึงการดําเนินการท่ามกลางความขัดแย้งระดับตํา+ ต่อเนื+องไปจนถึงเวลาสงคราม และสถานการณ์ของการยุต
สงครามอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขอบเขตการศึกษา
ชุดวิชา สัมมนาวางแผนการทัพ ใช้เวลาในการศึกษา ๒๐ ชัว+ โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ+ ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขประจําหัวข้อวิชา
๑๑๐๔๐๔๐๑๐๑
๑๑๐๔๐๔๐๑๐๒
๑๑๐๔๐๔๐๑๐๓

หัวข้อวิชา
สัมมนาการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาฯ
สัมมนาการพัฒนาแผนในการวางแผนการทัพ
อภิปรายเป็ นคณะการวางแผนการทัพ

๔๕

๑๑๐๔๐๔๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

สัมมนาการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานด้านต่าง ๆ

เวลา

๑๒ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ติ ามบ่งการทีจ+ ะได้รบั ตามคู่มอื ประกอบการศึกษา

ความมุ่งหมาย

เพือ+ ศึกษาและทบทวนขัน3 ตอนแรกของการวางแผนทางทหารในระดับการวางแผนการทัพ
ซึง+ เน้นการประมาณสถานการณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานด้านต่างๆ

ขอบเขตการศึกษา

สัมมนาถึงข้อตกลงใจของผูบ้ งั คับบัญชาในการใช้กาํ ลังทางทหารขนาดใหญ่
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ทางทหารตามยุทธศาสตร์ความมันคงแห่
+
งชาติ

๔๖

๑๑๐๔๐๔๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

สัมมนาการพัฒนาแผนในการวางแผนการทัพ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ติ ามบ่งการทีไ+ ด้รบั ตามคู่มอื ประกอบการศึกษา

ความมุ่งหมาย

เพื+อ เข้า ใจถึง แนวความคิ ดหรือ หลัก การพื3น ฐาน ลัก ษณะและแผนงานในการทํา
สงครามทางเรือ

ขอบเขตการศึกษา

สัมมนาถึง
๑. การใช้กาํ ลังกองทัพเรือ และการปฏิบตั กิ ารที+ตอ้ งร่วมกับเหล่าทัพอื+นๆ
๒. การรบทางเรือทีแ+ ตกต่างจากการรบทางบกและทางอากาศ
๓. ขีดความสามารถและข้อจํากัดของกองทัพเรือในการยุทธ์ร่วม

๔๗

๑๑๐๔๐๔๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

อภิปรายเป็ นคณะการวางแผนการทัพ

เวลา

๔ ชัว+ โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา

แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ

ความมุ่งหมาย

เพื+อศึกษา และเข้าใจถึงแนวความคิดหรือหลักการพื3นฐาน ลักษณะและแผนงานใน
การทําสงคราม

ขอบเขตการศึกษา

อภิปรายถึง
๑. การใช้กาํ ลังกองทัพอากาศ และการปฏิบตั กิ ารทีต+ อ้ งร่วมกับเหล่าทัพอื+นๆ
๒. การรบทางอากาศทีแ+ ตกต่างจากการรบทางบกและทางทะเล
๓. ขีดความสามารถและข้อจํากัดของกองทัพอากาศในการยุทธ์ร่วม

๔๘

หมวดวิชาสังคม
วิทยาลัยการทัพเรือ

ฝ่ ายวิชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๓

สารบัญ

หมวดวิชาสังคม
รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชาสังคม
ตอนที( ๑ สังคม
ชุดวิชา สังคม
หัวข้อวิชา พิธกี ารและมารยาททางการทูต
ตอนที( ๒ กิจกรรมและบรรยายพิเศษ
ชุดวิชา กิจกรรม
หัวข้อวิชา ปฐมนิเทศ
หัวข้อวิชา เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเร็ว
หัวข้อวิชา ทดสอบภาษาอังกฤษ
หัวข้อวิชา ว.สัมพันธ์
หัวข้อวิชา แถลงและวิจารณ์หลักสูตร
หัวข้อวิชา เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
หัวข้อวิชา การกีฬา
ชุดวิชา เอกสารประจําภาค
หัวข้อวิชา ชี9แจงการเขียนเอกสารประจําภาค
หัวข้อวิชา แถลงเอกสารประจําภาค
ชุดวิชา การบรรยายพิเศษ
หัวข้อวิชา การบรรยายพิเศษ
ตอนที( ๓ ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศ
ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศในประเทศ
หัวข้อวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในประเทศ
ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ
หัวข้อวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศต่างประเทศ

หน้า
๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖

หมวดวิชาที ๕
หมวดวิชาสังคม
(๑๓๘ ชัวโมง ๔๘ วัน)
๑. ความสําคัญ
การเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง จําเป็ นต้องมีความพร้อมทัง ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เกี"ยวกับการสังคม
การเป็ นผู น้ ํา ที"ดี มีความรู เ้ กี"ย วกับสถานการณ์ป จั จุบนั การรู เ้ ห็น สภาพของหน่ ว ยงาน และสภาวะแวดล้อ มต่ างๆ
ตลอดจนการมีสุขภาพพลานามัยที"สมบูรณ์ ดังนัน การศึกษาในหมวดวิชานีจึงมุ่งเน้นในการเพิ"มพูนความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา เพือ" เตรียมความพร้อมในการเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงที"ดี และการเข้าสังคม หรือหน่วยงานอื"นๆ
ได้อย่างเหมาะสม
๒. ความมุ่งหมาย
เป็ นการศึกษาเพื"อให้สามารถนําความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ไปปรับปรุงพัฒ นาตนเองใหม้ คี วาม
พร้อมในการเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงที"ดี ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องสอดคลอ้ งกับระเบียบแบบแผนของสังคม และสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านของทางราชการหรือในชีวติ ประจําวันได้ จึงจําเป็ นต้องศึกษาดังนี
๒.๑ เพื"อเพิ"มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในเรื"องที"เกี"ยวกับการสังคมโดยทัว" ไป ทัง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิตาม
แบบธรรมเนียมของไทยและสากล
๒.๒ เพือ" เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเป็ นผูน้ าํ ทีม" คี ุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ เพือ" เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทีส" มบูรณ์ สนใจในการกีฬาและดูแลสุขภาพ
๒.๔ เพื"อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการเรียบเรียงและนําเสนอเอกสารประจําภาคในลักษณะงานวิจยั
ส่วนบุคคล
๒.๕ เพื"อให้สามารถติดตามเรื"องราวหรือสถานการณ์สาํ คัญที"เกิดขึนในปัจจุบนั ด้วยการฟังบรรยายพิเศษ
ศึกษาสถานการณ์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในภูมภิ าคต่างๆ ทัง ในประเทศและต่างประเทศด้วยการดูกิจการและ
ศึกษาภูมปิ ระเทศ
๓. ขอบเขตการศึกษา
หมวดวิชาสังคม ใช้เวลาศึกษา ๑๓๘ ชัว" โมง กับ ๔๘ วัน ซึง" ประกอบด้วยตอนวิชาดังต่อไปนี
๓.๑ ตอนที" ๑ สังคม
เวลาศึกษา
๒ ชัว" โมง
๓.๒ ตอนที" ๒ กิจกรรมและบรรยายพิเศษ
เวลาศึกษา
๑๓๖ ชัว" โมง ๖ วัน
๓.๓ ตอนที" ๓ ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศ เวลาศึกษา
๔๒ วัน

๑

๔. วิธีดําเนิ นการศึกษา
การศึกษาในหมวดวิชาสังคมประกอบด้วยการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี
๔.๑ การบรรยาย
๔.๒ การค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารทีเ" กี"ยวข้อง
๔.๓ อภิปรายเป็ นคณะ แบ่งกลุม่ อภิปราย และแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
๔.๔ การเขียนและบรรยายสรุป
๔.๔ การดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศ
๕. ความสัมพันธ์กบั หมวดวิชาอืน
การศึกษาในหมวดวิชานีจะช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจชัดเจนยิ"งขึนในหมวดวิชาความมัน" คงแห่งชาติ หมวดวิชา
การบริหารองค์กรด้านความมัน" คง และหมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหาร โดยเฉพาะการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ
นอกจากนีการฟังการบรรยายพิเศษ รวมทัง การร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ จะมีส่วนช่ว ยให้นกั ศึกษาสามารถเข้าสังคม
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสร้างความสัมพันธ์ทด"ี กี บั บุคคลและหน่วยงานอื"น ๆ

๒

รายละเอียดการศึกษา หมวดวิชาสังคม

๔๒
๒
๒
๒
๔๐
๑๒
๔
๔

๐
๐
๐

๐ ๘ ๘๘
๐ ๘ ๔๘

๐
๐

ชม.

๔๘ ๑๓๘ ๑๓๔
๒
๐
๒
๐
๒
๒
๖ ๑๓๖ ๑๓๒
๖ ๖๘ ๖๔
๔
๔

หน่ วยกิจ

๐ ๘ ๘๘
๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐

วัน

หน่ วยการเรียน

ค้นคว้า

หมวดวิชาสังคม
ตอนที ๑ สังคม
ชุดวิชา สังคม
หัวข้อวิชา พิธกี ารและมารยาททางการทูต
ตอนที ๒ กิจกรรมและบรรยายพิเศษ
ชุดวิชา กิจกรรม
หัวข้อวิชา ปฐมนิเทศ
หัวข้อวิชา เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเร็ว
หัวข้อวิชา ทดสอบภาษาอังกฤษ
หัวข้อวิชา ว. สัมพันธ์
หัวข้อวิชา แถลงและวิจารณ์หลักสูตร
หัวข้อวิชา เวลาผูบ้ งั คับบัญชา
หัวข้อวิชา กีฬา
ชุดวิชา เอกสารประจําภาค
หัวข้อวิชา ชีแจงการเขียนเอกสารประจําภาค
หัวข้อวิชา แถลงเอกสารประจําภาค
ชุดวิชา การบรรยายพิเศษ
หัวข้อวิชา การบรรยายพิเศษ
ตอนที ๓ การดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศ
ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศในประเทศ
หัวข้อวิชาดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในประเทศ
ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ
หัวข้อวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศต่างประเทศ

เวลารวม

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

บรรยยาย

รายวิชา

อภิปรายเป็ นคณะ
แบ่งกลุ่มอภิปราย

จํานวนชัวโมง

๓
๐

๓

๖
๔

๔
๔

๘

๘
๒๐
๒๐
๐ ๐ ๔๐

๔๐
๒๔ ๐ ๐ ๐
๒๔
๐ ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐
๐

๓

๐ ๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
๐

๔๒
๓๒
๓๒
๑๐
๑๐

๐

๒๐
๒๐
๒๐
๔๔
๔
๔๐
๒๔
๒๔
๐
๐
๐

๔๔

๓

๒๔
๐
๐
๐

๐

ตอนที ๑
สังคม
(๒ ชัวโมง)
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพื"อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื"องของหลักการปฏิบตั ิตนที"เกี"ยวกับการเข้าสังคม พิธีการ และ
มารยาทสังคมทีถ" กู ต้องตามหลักสากล
๑.๒ เพื"อ ให้ส ามารถนํา ความรู ท้ "ีไ ด้ร บั ไปปรับ ปรุ ง พัฒ นาตนเองและนํา ไปปฏิบ ตั ิ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของสังคม หรือในชีวติ ประจําวันได้
๒. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง สิน ๒ ชัว" โมง โดยมีชดุ วิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
ชุดวิชา สังคม ๒ ชัว" โมง

๔

ชุดวิชา สังคม
(๒ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องมีความพร้อมทัง ความรูใ้ นเรื"องแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบ
ปฏิบตั ิของสังคม การศึ กษาในชุดวิชานี จ ะทําให้นกั ศึ กษาได้ทราบหลักปฏิบตั ิเกี"ยวกับการเข้าสังคม พิธีการต่ า ง ๆ
ตามหลักสากล ซึ"งสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิราชการ และสามารถเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบ
แบบแผนของสังคมนัน ๆ
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพื"อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื"องของหลักการปฏิบตั ิตนที"เกี"ยวกับการเข้าสังคม พิธีการ และ
มารยาทสังคมทีถ" กู ต้องตามหลักสากล
๒.๒ เพื"อ ให้ส ามารถนํา ความรู ท้ "ีไ ด้ร บั ไปปรับ ปรุ ง พัฒ นาตนเอง และนํา ไปปฏิบ ตั ิไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของสังคม หรือในชีวติ ประจําวันได้
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๒ ชัว" โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๑๐๑๐๑
พิธกี ารและมารยาททางการทูต

๕

๑๑๐๕๐๑๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

พิธกี ารและมารยาททางการทูต

เวลา

๒ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย

๒ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพือ" ให้ทราบถึงหลักการ ระเบียบ แบบธรรมเนียม ด้านพิธกี ารและมารยาททางการทูต
๒. เพือ" ให้สามารถนําความรูท้ ไ"ี ด้รบั ไปปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั งิ านของทางราชการหรือในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตการศึกษา ๑. ระเบียบ และแบบธรรมเนียม ด้านพิธกี ารทางการทูต
๒. มารยาททางการทูต และการวางตัวในการออกงานสังคม
๓. ประสบการณ์ของผูบ้ รรยาย

๖

ตอนที ๒
กิจกรรมและบรรยายพิเศษ
(๑๓๖ ชัวโมง ๖ วัน)
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพือ" ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี"ยวกับหลักสูตรการศึกษา ระเบียบและการปฏิบตั ติ ่างๆ ในห้วงระยะเวลา
ทีเ" ข้ารับการศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการทัพเรือ
๑.๒ เพือ" ให้นกั ศึกษาหรือผูแ้ ทนชีแจงกิจกรรมต่างๆ ทีน" กั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ริ ะหว่างการศึกษา
๑.๓ เพือ" เสริมสร้างความรู ้ ประสบการณ์ และติดตามสถานการณ์ทส"ี าํ คัญทีเ" กิดขึนในปัจจุบนั
๑.๔ เพือ" เสริมสร้างการเป็ นผูน้ าํ หรือผูบ้ ริหารทีม" คี ุณธรรมและจริยธรรม
๑.๕ เพือ" เสริมทักษะในการอ่านตําราหรือเอกสารภาษาอังกฤษ
๑.๕ เพือ" ให้สามารถจัดทําและเรียบเรียงเอกสารประจําภาคได้
๑.๖ เพือ" เสริมสร้างสุขภาพด้วยการฝึ กกีฬา
๑.๗ เพื"อ เสริมสร้างความสัม พัน ธ์ก บั นัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย การทัพ อื"น ด้ว ยการเข้าร่ ว มกิจ กรรมและการ
แลกเปลีย" นความรูซ้ ง"ึ กันและกัน
๒. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง สิน ๑๓๖ ชัว" โมง ๖ วัน โดยมีชดุ วิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
๒.๑ ชุดวิชา กิจกรรม
๖๘ ชัว" โมง ๖ วัน
๒.๒ ชุดวิชา เอกสารประจําภาค
๔๔ ชัว" โมง
๒.๓ ชุดวิชา การบรรยายพิเศษ
๒๔ ชัว" โมง

๗

ชุดวิชา กิจกรรม
(๖๘ ชัวโมง ๖ วัน)
๑. ความสําคัญ
ในการศึ กษาตามหลักสู ตรหลักสู ตรจําเป็ นต้องทราบถึง วัตถุประสงค์ ความมุ่ง หมายของหลักสู ตร รวมทัง สิ"ง ที"
ต้องปฏิบตั ิหรือให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการศึกษานัน ๆ เพื"อจะได้ปฏิบตั ิตนได้อย่าง
ถูกต้อง และการสร้างความสัมพันธ์ทด"ี ตี ่อกัน
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพือ" ให้ทราบถึงหลักปฏิบตั ติ ่างๆ ในช่วงระยะเวลาทีศ" ึกษาอยู่ในวิทยาลัยการทัพเรือ
๒.๒ เพือ" ให้นกั ศึกษาหรือผูแ้ ทนได้ช แี จงกิจกรรมต่างๆ ทีน" กั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ริ ะหว่างการศึกษา
๒.๓ เพือ" พัฒนาทักษะในการอ่าน หรือค้นคว้าจากตําราหรือเอกสารภาษาอังกฤษ
๒.๔ เพือ" เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยด้วยการฝึ กการกีฬา
๒.๕ เพือ" ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย" นความรูใ้ นหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ท"ดี ีกบั นักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอื"น และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอื"น
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๖๘ ชัว" โมง ๖ วัน
หมายเลขหัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๑
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๒
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๓
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๔
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๕
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๖
๑๑๐๕๐๒๐๑๐๗

๘

โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หัวข้อวิชา
ปฐมนิเทศ
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเร็ว
ทดสอบภาษาอังกฤษ
ว.สัมพันธ์
แถลงและวิจารณ์หลักสูตร
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
กีฬา

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ปฐมนิเทศ

เวลา

๔ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย

๔ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้ทราบถึงหลักสูตรการศึกษา ระเบียบ และการปฏิบตั ิต่างๆ ในห้วงระยะเวลาที"รบั
การศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการทัพเรือ
ขอบเขตการศึกษา หัวข้อเรื"องทีจ" ะทําการชีแจงมีดงั นี
๑. หลักสูตรการศึกษา
๒. การปฏิบตั โิ ดยทัว" ๆ ไป
๓. การลา
๔. การปฏิบตั ติ ่อผูบ้ รรยาย
๕. การปฏิบตั ใิ นห้องบรรยายและห้องสัมมนา
๖. เรื"องอื"น ๆ ทัว" ไปทีค" วรทราบ

๙

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๒
หัวข้อวิชา

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเร็ว

เวลา

๔ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย

๔ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อพัฒนาทักษะในการอ่านและทําความเข้าใจเนือหาหรือใจความสําคัญของเรื"องที"คน้ คว้า
จากเอกสารภาษาอังกฤษ
๒. เพื"อ ให้สามารถนํา ข้อ มูลไปใช้ประกอบการศึ ก ษาหรือ การอภิปราย/สัมมนา ให้มีความ
ครอบคลุมและเชื"อถือได้มากยิง" ขึน
ขอบเขตการศึกษา ศึกษาการอ่านแบบเก็บใจความสําคัญ

๑๐

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๓
หัวข้อวิชา

ทดสอบภาษาอังกฤษ

เวลา

ตามที" วทร.ยศ.ทร. กําหนด

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ความมุ่งหมาย
๑. เพือ" ทดสอบความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
๒. เพือ" ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้พร้อมสําหรับการศึกษาในระบบ Active Learning
ขอบเขตการศึกษา ทําการทดสอบพืนฐานภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษา ยศ.ทร. (Per-test และ Post-test) ตามที"
วทร.ยศ.ทร. กําหนด

๑๑

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๔
หัวข้อวิชา

ว.สัมพันธ์

เวลา

๖ วัน

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๖ วัน

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้นกั ศึกษาได้มีการแลกเปลี"ยนความรู ท้ างด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมอื"นๆ กับ
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
๒. เพื"อสร้างความสัมพันธ์ท"ดี ีกบั นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอื"น ซึ"งจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับการ
ปฏิบตั ริ าชการต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. การจัดกิจกรรม ว.สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยเหล่าทัพ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
๒. การร่ ว มบรรยายทางวิช าการ/สัม มนาแลกเปลี"ย นความรู ใ้ นหัว ข้อ ทางวิช าการระดับ
ยุทธศาสตร์ระหว่าง ว.เหล่าทัพ และ วสท.
๓. การร่วมจัดแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื"นๆ

๑๒

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๕
หัวข้อวิชา

แถลงและวิจารณ์หลักสูตร

เวลา

๒๐ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา ๑. บรรยาย ๔
ชัว" โมง
๒. แบ่งกลุม่ อภิปราย ๘
ชัว" โมง
๓. แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ ๘
ชัว" โมง
ความมุ่งหมาย
๑. เพือ" ชีแจงเกี"ยวกับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
๒. เพือ" ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ
ขอบเขตการศึกษา
๑. วทร. ฝวก.ยศ.ทร. และหน่วยงานทีเ" กี"ยวข้องชีแจงเกี"ยวกับการศึกษาในหลักสูตร
๒. นักศึกษาแถลงผลการวิจารณ์หลักสูตรตามสาระหลักสูตรทัง หมดของหลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพเรือ

๑๓

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๖
หัวข้อวิชา

เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา

เวลา

๒๐ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๒๐ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษา สําหรับชีแจงเรื"องต่างๆ ที"จะให้นกั ศึกษา
ทราบ หรือยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ขอบเขตการศึกษา ชีแจงในเรื"องต่างๆ ดังนี
๑. เรื"องเกี"ยวกับการปรับปรุงการศึกษา
๒. การปฏิบตั ใิ นการเดินทางไปศึกษาภูมปิ ระเทศ
๓. คําแนะนําในการทํากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
๔. เรื"องอื"นๆ ทีจ" าํ เป็ นต้องแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ

๑๔

๑๑๐๕๐๒๐๑๐๗
หัวข้อวิชา

การกีฬา

เวลา

๒๐ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๒๐ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพือ" ให้นกั ศึกษาได้ออกกําลังกาย เล่นกีฬาต่างๆ เพือ" ให้มสี ุขภาพพลานามัยทีด" ี แข็งแรง
๒. เพื"อ ให้น ัก ศึ ก ษามีค วามมัน" คงทางอารมณ์ และพร้อ มที"จ ะศึ ก ษาหรือ ทํา งานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ขอบเขตการศึกษา
๑. กติกา และมารยาทในการเล่นกีฬา
๒. ฝึ กซ้อม

๑๕

ชุดวิชา เอกสารประจําภาค
(๔๔ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การวิจ ยั คือ กระบวนการให้ได้ม าซึ"ง คํา ตอบที"เป็ นปัญหาต้อ งการจะทราบ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้
(Inquiry) อย่างมีหลักการและมีความน่าเชื"อถือเป็ นที"ยอมรับตามกระบวนทัศน์ของการศึกษาที"ได้ออกแบบไว้ การจัดทํา
เอกสารประจําภาคเป็ นกระบวนการหาคําตอบของปัญหาที"ตอ้ งการทราบจากการศึกษาปัญหาที"นกั ศึกษาต้องการทราบ
คําตอบอย่างเป็ นระบบ มีหลักการ มีความน่าเชื"อถือ เป็ นที"ยอมรับ มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื"อให้สามารถนํา
คําตอบของปัญหามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของกองทัพ หน่วยงาน องค์กรและสังคมต่อไป
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพื"อ ให้น ักศึ กษาได้มีความรู แ้ ละความเข้าใจในการจัดทําเอกสารประจํา ภาคให้เป็ น รู ป แบบและ
มาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ เพื"อให้นกั ศึกษาได้ฝึกแก้ปญั หาและการพัฒนาอย่างมีหลักการและมีความน่าเชื"อถือเป็ นที"ยอมรับใน
ระดับยุทธศาสตร์/ยุทธการด้วยระเบียบวิธกี ารวิจยั
๒.๓ เพือ" นําผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและสังคม
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๔๔ ชัว" โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๒๐๒๐๑
ชีแจงการเขียนเอกสารประจําภาค
๑๑๐๕๐๒๐๒๐๒
แถลงเอกสารประจําภาค

๑๖

๑๑๐๕๐๒๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

ชี> แจงการเขียนเอกสารประจําภาค

เวลา

๔ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย

๔ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.

เพือ" ให้เข้าใจถึงระเบียบวิธวี จิ ยั
เพือ" ให้เข้าใจกระบวนการหาคําตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและน่าเชื"อถือเป็ นทีย" อมรับ
เพือ" ให้เข้าใจในการจัดทําเอกสารประจําภาคให้เป็ นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
เพือ" ให้สามารถจัดทําเอกสารประจําภาคส่วนบุคคลได้

ขอบเขตการศึกษา
๑. ระเบียบวิธีวจิ ยั โดยทัว" ไปและตามเอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ การวางแผนและการออกแบบ
การวิจยั (Research Design)
๒. กระบวนทัศน์การวิจยั (Research Paradigm) และการเลือกใช้การวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
๓. กรอบแนวทางในการศึกษาวิจยั และองค์ประกอบของการออกแบบการวิจยั ในขัน ต้น
๔. การดําเนินการตัง แต่ตน้ จนจบของการวิจยั เพื"อให้ได้มาซึ"งคําตอบที"ถูกต้องกับคําถามที"ได้
กําหนดไว้

๑๗

๑๑๐๕๐๒๐๒๐๒
หัวข้อวิชา

แถลงเอกสารประจําภาค

เวลา

๔๐ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๔๐ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้นกั ศึกษาได้ฝึกแก้ปญั หาและการพัฒนาอย่างมีหลักการและมีความน่ าเชื"อถือเป็ นที"
ยอมรับในระดับยุทธศาสตร์/ยุทธการด้วยระเบียบวิธกี ารวิจยั
๒. เพื"อ นําผลการวิจ ยั ที"ได้รบั จากการแถลงผลเป็ นแนวทางในการนําไปประยุ กต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและสังคม
ขอบเขตการศึกษา
๑. ให้นกั ศึกษาได้นาํ ประเด็นปัญหาหรือเรื"องซึ"งน่ าสนใจที"ได้จากการจัดทําเอกสารประจําภาค
ซึ"งคิดว่าเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อการปฏิบตั ิงานของ ทร. หรือส่วนรวมโดยทัว" ไปมา
แถลงให้คณาจารย์ นักศึกษา หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในเรื"องนัน ๆ ได้รบั ฟังและแสดงความ
คิดเห็นในเรื"องทีไ" ด้ศึกษามา
๒. การแสดงผลการศึกษาวิจยั และการแสดงความคิดเห็นจะเป็ นข้อมูลในการนําไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรือและสังคมต่อไป

๑๘

ชุดวิชา การบรรยายพิเศษ
(๒๔ ชัวโมง)
๑. ความสําคัญ
การศึกษาในชุดวิชานี นักศึกษาจะได้ทราบถึงโยบายของกองทัพเรือ หลักสิทธิมนุ ษยชน หลักคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับนักบริหาร สถานการณ์ดา้ นความมัน" คง ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงานฝ่ ายเสนาธิการ/ฝ่ ายอํานวยการ ด้านการบริหาร และ
ด้านการปฏิบตั ิการทางทหารในปัจจุบนั ตลอดจนเรื"องราวหรือสถานการณ์สาํ คัญอื"นๆ ที"เกิดขึนในปัจจุบนั นอกเหนือจาก
การศึกษาวิชาการตามหลักสูตรจากผูท้ "มี คี วามรู แ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที"เป็ นประโยชน์โดยรวมของหลักสูตร
วทร. และหลักสู ตรอื"นที"สามารถบรรยายรวมในคราวเดียวกันได้ เพื"อเสริมสร้างความรู แ้ ละจิตสํานึกของการเป็ นผู น้ าํ หรือ
ผูบ้ ริหารทีด" มี คี ุณธรรมและจริยธรรม สามารถใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั งิ านและปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพือ" ให้เข้าใจในเรื"องทีเ" กี"ยวข้องกับนโยบายของกองทัพเรือ หลักสิทธิมนุ ษยชน และหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร
๒.๒ เพือ" ให้เข้าใจสถานการณ์ดา้ นความมันคง
" ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงานฝ่ ายเสนาธิการ/ฝ่ ายอํานวยการ ด้านการ
บริหาร และด้านการปฏิบตั กิ ารทางทหารในปัจจุบนั
๒.๓ เพือ" ให้เข้าใจเรื"องราวหรือสถานการณ์สาํ คัญอื"นๆ ทีเ" กิดขึนในปัจจุบนั
๒.๔ เพือ" เสริมสร้างความรูแ้ ละจิตสํานึกในการเป็ นผูน้ าํ ทีด" ี มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๕ เพื"อนําข้อมูลไปประกอบการศึกษา หรือนําไปใช้ในการปฏิบตั ิราชการ และปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ต่อไป
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๒๔ ชัว" โมง โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๒๐๓๐๑
การบรรยายพิเศษ

๑๙

๑๑๐๕๐๒๐๓๐๑
หัวข้อวิชา

การบรรยายพิเศษ

เวลา

๒๔ ชัว" โมง

วิธีดําเนิ นการศึกษา บรรยาย

๒๔ ชัว" โมง

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้เข้าใจในเรื"องที"เกี"ยวข้องกับนโยบายของกองทัพเรือ หลักสิทธิมนุ ษยชน และหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหาร
๒. เพือ" ให้เข้าใจสถานการณ์ดา้ นความมันคง
" ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงานฝ่ ายเสนาธิการ/ฝ่ ายอํานวยการ
ด้านการบริหาร และด้านการปฏิบตั กิ ารทางทหารในปัจจุบนั
๓. เพือ" ให้เข้าใจเรื"องราวหรือสถานการณ์สาํ คัญอื"นๆ ทีเ" กิดขึนในปัจจุบนั
๔. เพือ" เสริมสร้างความรูแ้ ละจิตสํานึกในการเป็ นผูน้ าํ ทีด" ี มีคุณธรรมและจริยธรรม
๕. เพื"อ นํา ข้อ มูล ไปประกอบการศึ ก ษา หรือ นํา ไปใช้ใ นการปฏิบ ตั ิ ร าชการ และปกครอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่อไป
ขอบเขตการศึกษา ฝวก.ยศ.ทร. เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดหัวข้อการบรรยายพิเศษตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาเข้า
ฟังการบรรยายกับร่วมผูเ้ ข้ารับการศึกษาหลักสูตรอื"นๆ ของ ยศ.ทร.
๑. หัวข้อทีจ" าํ เป็ นต้องจัดบรรยาย
๑.๑ นโยบายกองทัพเรือและแนวความคิดในการพัฒนากองทัพเรือ
๑.๒ หลักสิทธิมนุษยชน
๑.๓ หลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหาร
๒. หัวข้อทีค" วรมีการจัดบรรยาย
๒.๑ สถานการณ์ดา้ นความมัน" คง ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงานฝ่ ายเสนาธิการ/ฝ่ ายอํานวยการ
ด้านการบริหาร และด้านการปฏิบตั กิ ารทางทหารในปัจจุบนั
๒.๒ การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking, Critical Thinking…etc)
๒.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๒.๔ นโยบายความมันคงแห่
"
งชาติ
๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๖ เรื"องราวหรือสถานการณ์สาํ คัญอื"นๆ ทีเ" กิดขึนในปัจจุบนั

๒๐

ตอนที ๓
ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศ
(๔๒ วัน)
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพือ" ให้ทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที" ผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ทัง ภายในประเทศและต่างประเทศ
ทีเ" กี"ยวข้องกับทางทหารในระดับยุทธศาสตร์หรือหน่วยงานที"เกี"ยวข้องกับการวางแผนระดับยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์
ทะเล ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ในการกําหนดกําลังรบ
๑.๒ เพื"อให้ทราบและเข้าใจถึงการฝึ กรบร่วม/ผสม โดยเฉพาะการฝึ กคอบบร้าโกลด์ การฝึ กกองทัพไทย
และการฝึ กกองทัพเรือ
๑.๓ เพือ" ให้ทราบถึงสถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับกิจการทางทะเล แหล่งประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีส" าํ คัญ
๑.๔ เพื"อ ให้สามารถนําข้อ มูลต่ างๆ ที"ได้จ ากการดู กิจ การและศึ กษาภูมิประเทศมาวิเคราะห์ประกอบ
การศึกษา หรือนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของกองทัพเรือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
๒. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในตอนวิชานี ใช้ระยะเวลาการศึกษาทัง สิน ๔๒ วัน โดยแบ่งเป็ น ๒ ชุดวิชาคือ
๒.๑ ชุดวิชาดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในประเทศ
๓๒ วัน
๒.๒ ชุดวิชาดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศต่างประเทศ ๑๐ วัน
แนวทางในการวางแผนดูกิจการฯ ให้ยดึ ถือตามเอกสารอ้างอิง กรอบการดูกิจการและศึกษาภูมปิ ระเทศทัว" ไปในประเทศ
และต่างประเทศของสถานศึกษาใน ยศ.ทร. ลง ๙ ก.พ.๕๓

๒๑

ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศในประเทศ
(๓๒ วัน)
๑. ความสําคัญ
การดูกิจการและศึกษาภูมปิ ระเทศเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์และนําแนวความคิด วิทยาการ เทคนิควิธีจากหน่วยงานอื"น ๆ
ภายในประเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง" ขึน
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพื"อให้ทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที" ผลผลิตของหน่ วยงานต่างๆ ทัง ภายในประเทศที"เกี"ยวข้องกับ
ทางทหารในระดับยุ ท ธศาสตร์ห รือ หน่ ว ยงานที"เกี"ยวข้อ งกับ การวางแผนระดับยุ ทธศาสตร์ทหาร ยุ ทธศาสตร์ทะเล
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ในการกําหนดกําลังรบ
๒.๒ เพื"อให้ทราบและเข้าใจถึงการฝึ กรบร่วม/ผสม โดยเฉพาะการฝึ กคอบบร้าโกลด์ การฝึ กกองทัพไทย
และการฝึ กกองทัพเรือ
๒.๓ เพือ" ให้ทราบถึงสถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับกิจการทางทะเล แหล่งประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีส" าํ คัญ
๒.๔ เพื"อให้สามารถนําข้อมูลต่างๆ ที"ได้จากการดู กิจ การและศึกษาภูมิประเทศในประเทศมาวิเคราะห์
ประกอบการศึกษา หรือนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของกองทัพเรือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๓๒ วัน โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๓๐๑๐๑
ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในประเทศ

๒๒

๑๑๐๕๐๓๐๑๐๑
หัวข้อวิชา

ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในประเทศ

เวลา

๓๒ วัน

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๓๒ วัน

ความมุ่งหมาย
๑. เพื"อให้ทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที" ผลผลิตของหน่ วยงานต่างๆ ภายในประเทศที"เกี"ยวข้อง
กับทางทหารในระดับยุทธศาสตร์หรือหน่วยงานที"เกี"ยวข้องกับการวางแผนระดับยุทธศาสตร์
ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ในการกําหนดกําลังรบ
๒. เพื"อให้ทราบและเข้าใจถึงการฝึ กรบร่วม/ผสม โดยเฉพาะการฝึ กคอบบร้าโกลด์ การฝึ กกองทัพ
ไทย และการฝึ กกองทัพเรือ
๓. เพื"อให้ทราบถึงสถานที"ท"เี กี"ยวข้องกับกิจการทางทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที"
สําคัญ
๔. เพื"อ ให้ส ามารถนําข้อ มูลต่ า งๆ ที"ได้จ ากการดู กิจ การและศึ กษาภูมิประเทศในประเทศมา
วิเคราะห์ประกอบการศึกษา หรือนํามาประยุ กต์ใช้ในหน่ วยงานของกองทัพเรือให้เกิดการ
พัฒนาต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. ดูกจิ การและฟังการบรรยายสรุป หรือจัดในรูปแบบการสัมมนาจากหน่วยงานของกองทัพเรือ
หน่วยงานทหาร หน่วยงานราชการ/เอกชน โดยเน้นหน่วยงานในระดับยุทธศาสตร์
๒. ศึกษาภูมปิ ระเทศสถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับกิจการทางทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ทีส" าํ คัญ
๓. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึ กรบร่วม/ผสม เช่น การฝึ กคอบบร้าโกลด์ การฝึ กกองทัพไทย
และการฝึ กกองทัพเรือ ตามที" วทร. จะเห็นสมควร
๔. ดู กิจ การและฟัง การบรรยายสรุ ป จากองค์กรที"ส าํ คัญ ในกรุ ง เทพมหานคร และจัง หวัด
ใกล้เคียง รวมทัง ในภูมภิ าคต่างๆ ภายในประเทศ โดยเน้นองค์กรในระดับยุทธศาสตร์
๕. การดู กิจ การในหน่ ว ยราชการต้อ งมีผู บ้ งั คับหน่ ว ยตัง แต่ ระดับ พล.ร.ต. หรือ ผู บ้ ริหาร
ระดับสู ง (C-10) ขึน ไป หรือ ตามที" ผบ.วทร. จะพิจ ารณาเห็นสมควร โดยให้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๒๓

๖. การดูกจิ การในหน่วยทีไ" ม่ใช่ราชการต้องเป็ นหน่วยงานที"มภี ารกิจและผลผลิตที"สามารถใช้ใน
การวางแผนระดับยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์
ในการกําหนดกําลังรบ และการรบร่วม/ผสมได้

๒๔

ชุดวิชา ดูกจิ การและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ
(๑๐ วัน)
๑. ความสําคัญ
การดูกจิ การฯ และศึกษาภูมปิ ระเทศเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ และนําแนวความคิด วิทยาการ เทคนิควิธีจากหน่วยงานอื"น ๆ
ในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง" ขึน
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ เพื"อให้ทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที" ผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศที"เกี"ยวข้องกับทาง
ทหารในระดับ ยุ ท ธศาสตร์ หรือ หน่ ว ยงานที"เ กี"ย วข้อ งกับ การวางแผนระดับ ยุ ท ธศาสตร์ท หาร ยุ ท ธศาสตร์ท ะเล
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ในการกําหนดกําลังรบ
๒.๒ เพือ" ให้ทราบถึงสถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับกิจการทะเล แหล่งประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีส" าํ คัญ
๒.๓ เพื"อให้สามารถนําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประกอบการศึกษา หรือนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของ
กองทัพเรือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
๓. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชานี ใช้เวลาศึกษาทัง สิน ๑๐ วัน โดยมีหวั ข้อวิชาทีจ" ะศึกษาประกอบด้วย
หมายเลขหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
๑๑๐๕๐๓๐๒๐๑
ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศต่างประเทศ

๒๕

๑๑๐๕๐๓๐๒๐๑
หัวข้อวิชา

ดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศต่างประเทศ

เวลา

๑๐ วัน

วิธีดําเนิ นการศึกษา แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

๑๐ วัน

ความมุ่งหมาย
๑. เพือ" ให้ทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที" ผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง
กับ ทางทหารในระดับ ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ หน่ ว ยงานที" เ กี" ย วข้อ งกับ การวางแผนระดับ
ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ยุทธศาสตร์ในการกําหนดกําลัง
รบ
๒. เพื"อให้ทราบถึงสถานที"ท"เี กี"ยวข้องกับกิจการทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที"
สําคัญ
๓. เพื"อ ให้สามารถนําข้อ มูลต่ างๆ มาวิเคราะห์ประกอบการศึ กษา หรือ นํา มาประยุ กต์ใช้ใน
หน่วยงานของกองทัพเรือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
๑. ดูกิจการและฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานของกองทัพ หรือหน่วยราชการหน่วยราชการ/เอกชน
หรือองค์การต่างๆ ทีส" าํ คัญในต่างประเทศ โดยเน้นในระดับยุทธศาสตร์
๒. ศึกษาภูมปิ ระเทศสถานที"ท"เี กี"ยวข้องกับกิจการทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที"
สําคัญ
๓. การดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศในต่างประเทศควรประกอบด้วยสถานทีต" ่างๆ ดังนี
ก. สถานศึกษาซึง" เป็ นทางทหาร โดยเฉพาะทหารเรือ
ข. สถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับทางทหารหรือการวางแผนยุทธศาสตร์
ค. สถานทีท" เ"ี กี"ยวข้องกับกิจการทางทะเล แหล่งประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทีส" าํ คัญ

๒๖

หมวดวิชาเลือก
วิทยาลัยการทัพเรือ

ฝ่ ายวิชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๓

ชุดวิชาการเจรจาต่อรอง
เวลา

๒๑ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

ฟังบรรยาย ๑๕ ชัว โมง
สัมมนา
๖ ชัว โมง

ความมุ่งหมาย

เพือ ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาตัวทฤษฎี และหลักการในการเจรจาต่อรอง รวมทัง+ ได้มกี ารฝึ กปฏิบตั ิใน
การเจรจาต่อรองเพือ ให้เกิดผลสําเร็จตามทีต อ้ งการ

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเกียวกับความหมายและหลักการของการเจรจาต่อรอง เทคนิคเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็ นนักเจรจาต่อรองทีด ี

๑

ชุดวิชาการบริหาร
หัวข้อวิชา

ประมุขศิลป์

เวลา

๒๑ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

ฟังบรรยาย

ความมุ่งหมาย

เพือ ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าํ ทีด ี และมีประสิทธิภาพ
ของกองทัพเรือในอนาคตข้างหน้า

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเกียวกับผูน้ าํ ในลักษณะต่าง ๆ ทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ การสร้างและพัฒนาพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพผูน้ าํ รวมทัง+ คุณธรรม/จริยธรรมในการเป็ นผูน้ าํ

๒๑ ชัว โมง

๒

ชุดวิชาสือ( สารมวลชน
หัวข้อวิชา

ระบบสือ สารมวลชนและการให้สมั ภาษณ์

เวลา

๑๘ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

ฟังบรรยาย ๑๒
ฝึ กปฏิบตั ิ
๖

ความมุ่งหมาย

เพือ ให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงหลักการ และแนวทางในการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ทดี ีขององค์กร
โดยผ่านทางสือ มวลชนต่าง ๆ

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและหลักการของสือมวลชน การใช้สอื มวลชนเพือ สร้างภาพลักษณ์ทดี ีให้กบั
องค์กร ตลอดจนการให้สมั ภาษณ์สอื มวลชน

ชัว โมง
ชัว โมง

๓

ชุดวิชาการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ
หัวข้อวิชา

การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ

เวลา

๒๑ ชัว โมง

วิธีการศึกษา

ฟังบรรยาย
๑๕
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ ๖

ความมุ่งหมาย

เพือ ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทัง+ ด้วยวิธี
ทางการทูตและการทหาร เพือให้สามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ได้มากทีสุด ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพันธมิตร ทีม อี ยู่

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเกียวกับความหมาย และหลักการของการดําเนินการในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ องค์กรทีเกียวข้อง เทคนิคเจรจาแบบ “การทําสงครามจํากัด” และการยกระดับความ
ขัดแย้ง เช่น การจํากัดระดับการเจรจาไว้ในระดับทวิภาคี การยกระดับเวทีความขัดแย้งเป็ นระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก ตลอดจนเทคนิควิธใี นการสร้างความชอบธรรมให้กบั ฝ่ ายตนเองในกรณีที
จําเป็ นต้องตัดสินกันด้วยอาวุธในภายหลัง

ชัว โมง
ชัว โมง

๔

