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หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
(Naval War College Course)
๑. กล่าวนํ า (Overview)
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เป็ นหลักสูตรการศึกษาระดับสูงสําหรับนายทหารเรือชันยศนาวาเอกพิเศษ มีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ ๑๐ เดือน ดําเนิ นการโดยกรมยุ ทธศึ กษาทหารเรือ มีวตั ถุประสงค์เพื,อให้นกั ศึกษามีความรู ใ้ นวิชา
การทหารเรือ ตลอดจนวิชาการอื,น ๆ ที,จาํ เป็ น เพื,อให้มขี ดี ความสามารถที,เพียงพอ พร้อมที,จะปฏิบตั ิหน้าที,เป็ นผูบ้ ริหารหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งของกองทัพ โดยนอกจากจะให้การศึกษาแก่นายทหารเรือแล้ว หลักสู ตรนียังเปิ ดรับนักศึกษาจาก
เหล่าทัพอื,น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในระดับเทียบเท่า เพื,อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวความคิด
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
หลักสูตรนีได้เปิ ดให้การศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.๒๕๐๔ (โรงเรียนนายทหาร) และได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทผ,ี ูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงต้องเผชิญอยู่เสมอ โดยได้มกี ารปรับปรุง
หลักสูตรครังล่าสุดเมือ, พ.ศ.๒๕๕๓ สําหรับใช้ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้ม่งุ เน้นให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจใน
องค์ประกอบและกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ รวมทังสามารถจัดทํายุทธศาสตร์ในระดับที,เกี,ยวข้องกับนักศึกษาได้
และมีความเข้าใจสภาวะแวดล้อมด้านความมัน, คงของโลก รวมทังปัจจัยที,มีผลกระทบอันนําไปสู่การกําหนดนโยบาย
ความมันคงแห่
,
งชาติ กับต้องการให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการบริหารด้านต่าง ๆ สําหรับผูน้ าํ มีความเข้าใจ
ในการถ่ายทอดนโยบายทางการเมืองไปสู่การกําหนดยุ ทธศาสตร์ ทบทวนหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ที,เกี,ยวข้องกับปฏิบตั ิ
การทางทหาร โดยการศึ กษาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น ๖ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาความมัน, คงแห่งชาติ หมวดวิชาการ
บริหารองค์กรด้านความมันคง
, หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย หมวดวิชาปฏิบตั ิการทางทหาร หมวดวิชาสังคม และ
หมวดวิชาเลือก ผ่านทางวิธกี ารศึกษาทีม, งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
๒. จุดมุ่งหมาย (Goals)
หลักสู ตรวิ ทยาลัยการทัพ เรื อ มีจุ ด มุ่ง หมายที,จ ะสร้า งนักคิ ด และนักยุ ทธศาสตร์ รวมทังเพิ,ม พู น ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ นกั ศึ กษา เพื,อให้เพียงพอที,จะปฏิบตั ิหน้าที,เป็ นผู บ้ งั คับหน่ วยกําลังรบในระดับ
ยุทธการ - ยุทธศาสตร์ และผูบ้ ริหารหน่ วยระดับกรม/กองเรือตามประเภทของ ทร. ตลอดจนฝ่ ายอํานวยการระดับสู ง
ของกองทัพไทยได้
๓. วัตถุประสงค์ (Objectives)
หลักสู ตรวิทยาลัยการทัพเรือมีแนวความคิดที,จะเสริมสร้างให้นกั ศึกษามีแนวคิดทางยุทธศาสตร์ มีความคิด
อันเป็ นระเบียบและชอบด้วยเหตุผล นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าํ ทางทหาร สามารถแสดงความคิดเห็น
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ได้อย่างเสรีและคุน้ เคยกับการปฏิบตั ิงานหรือประสานงานร่วมกับผูอ้ ,ืน ข้อยุติหรือข้อตกลงใจต่อปัญหาใด ๆ ในระหว่าง
การศึ กษา ให้ถือว่าเป็ นเพียงคําตอบหนึ,งที,มเี หตุผลเท่านัน โดยการศึ กษาวิชาต่ าง ๆ ที,มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
ตังแต่เริ,มจนกระทัง, จบหลักสูตร ผ่านวิธีการศึกษา คือ การฟังการบรรยาย การอภิปรายเป็ นคณะ การแบ่งกลุ่มอภิปราย
การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ การค้นคว้า และการดูงานหรือศึกษาภูมปิ ระเทศ โดยเมือ, จบการศึกษาแล้วจะมีขดี ความสามารถ
ดังนี
๓.๑ ขีดความสามารถของผูบ้ งั คับหน่วยกําลังรบระดับยุทธการ - ยุทธศาสตร์
๓.๑.๑ เป็ น ผู น้ ํา การรบตามแผนป้ องกัน ประเทศ แผนป้ องกัน ชายแดน และแผนเผชิญเหตุของ
กองทัพเรือ สามารถอํานวยการยุทธได้ทกุ ระดับ
๓.๑.๒ เป็ นผูบ้ งั คับกองกําลัง ทร. ในการปฏิบตั กิ ารผสมกับนานาชาติ
๓.๑.๓ สามารถจัดทําแผนการใช้กาํ ลังทุกระดับของ ทร. วางแผนการทัพ และร่วมจัดทําแผนการใช้
กําลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื,น ๆ ได้
๓.๒ ขีดความสามารถของผูบ้ ริหารหน่วยระดับกรม/กองเรือตามประเภท
๓.๒.๑ จัด ทํา ยุ ทธศาสตร์ ทร. หรื อ แผนการเตรี ยมกํา ลัง ทร. และร่ ว มจัด ทํา ยุ ท ธศาสตร์ท หาร
ยุทธศาสตร์ทะเล และยุทธศาสตร์ชาติได้
๓.๒.๒ บริ ห ารองค์ ก รในการรัก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเลในภาพรวมของประเทศ
บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และจัดทําแผนบริหารองค์กรระยะยาวเพือ, บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ ทร.ได้
๓.๒.๓ บริหารทรัพยากรเพือ, การป้ องกันประเทศภายใต้สภาวะจํากัดได้
๔. ขอบเขต (Course Frameworks)
หลักสู ตรวิทยาลัยการทัพเรือ เน้นให้การศึ กษาในเรื,องยุ ทธศาสตร์ในระดับยุ ทธศาสตร์ทางเรือขึนไปจนถึง
ระดับยุทธศาสตร์ชาติ การกําหนดนโยบายด้านความมัน, คงแห่งชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การดําเนินการ
เพือ, ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติตามนโยบายความมันคงแห่
,
งชาติท,กี าํ หนดไว้ การวิเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างและ
พัฒนากําลังรบ การบริหารทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอํานาจแห่ งชาติ
ด้านต่าง ๆ กับความมัน, คงของชาติ การวิเคราะห์นโยบายทางการเมืองและยุทธศาสตร์ทหารจากการศึกษาประวัติการทํา
สงครามที,สาํ คัญในอดีตของไทยและต่ างประเทศ เพื,อใช้ในการกําหนดยุ ทธศาสตร์การป้ องกันประเทศ ทบทวนการ
ปฏิบตั ิการทางทหารสาขาต่าง ๆ ทังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ การรบร่วม และการปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือจาก
การทําสงคราม โดยการศึกษาในเรื,องต่าง ๆ อาทิ
๔.๑ ปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์
๔.๒ การกําหนดนโยบายด้านความมันคง
,
๔.๓ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การด้านความมันคง
,
๔.๔ การวางแผนบริหารองค์กร
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๔.๕ ภาวะผูน้ าํ กับการบริหารองค์กร
๔.๖ หลักการและทฤษฎีการทําสงคราม
๔.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายจากสงครามในอดีต
๔.๘ แนวคิดในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
๔.๙ การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิดในการใช้กาํ ลังทางทหาร
๔.๑๐ การปฏิบตั กิ ารทางทหารในเวลาสงบ
๔.๑๑ การฝึ กการวางแผนการทัพ
๔.๑๒ สังคม กิจกรรม การบรรยายพิเศษ การดูกจิ การและศึกษาภูมปิ ระเทศ
๕. กําหนดการศึกษา (Study Hour)
๕.๑ ระยะเวลาการศึ กษาประมาณ ๑๐ เดือน เริ,มเปิ ดการศึ กษาประมาณปลายเดือนตุลาคม และปิ ด
การศึกษาในต้นเดือนกันยายนของปี ถดั ไป
๕.๒ เวลาการศึกษาในช่วงเช้าแบ่งเป็ น ๔ คาบ ในแต่ละคาบจะทําการศึกษา ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที ดังนี
๐๘๐๐ - ๐๘๕๐
๐๙๐๐ - ๐๙๕๐
๑๐๐๐ - ๑๐๕๐
๑๑๐๐ – ๑๑๕๐
๕.๓ การศึกษาในหมวดวิชาเลือก จะศึกษาในช่วงเวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ สัปดาห์ละ ๑ ครัง ตามตารางเรียน
ทีน, กั ศึกษาเลือก และวิทยาลัยการทัพเรือกําหนด
๖. หลักสูตร (Curriculum) วิทยาลัยการทัพเรือแบ่งการศึกษาออกเป็ น ๖ หมวดวิชา ได้แก่
๖.๑ หมวดวิชาความมันL คงแห่งชาติ (National Security)
มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึ กษา มีความเข้าใจในเรื,องความมัน, คงแห่งชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ
ดําเนินการเพือ, ให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งชาติ โดยการศึกษาหลักทฤษฎีและโครงสร้างยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และการ
กําหนดนโยบายด้านความมัน, คงแห่งชาติ การวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนากําลังรบ ปัญหาต่าง ๆ ที,ส่งผล
กระทบต่ อการดําเนิ นการเพื,อให้บรรลุว ตั ถุประสงค์แห่ งชาติ หลักการกําหนดยุ ทธศาสตร์และกําลังรบของกองทัพ
การบริหารทรัพยากร ด้านกําลังพลและงบประมาณที,จาํ กัดของกองทัพเพื,อตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที,ได้รบั มอบหมาย
อย่างมีประสิทธิผล
๖.๒ หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมันL คง (Defense Management)
มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษา มีความรูเ้ กี,ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การวิเคราะห์ปจั จัย
สภาพแวดล้อม การบริหารเวลา การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรและการตัดสินใจ การวิเคราะห์อนาคต
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องค์ประกอบที,มีผ ลต่ อ การพัฒ นาองค์กร การบริห ารความขัด แย้ง และการไกล่ เกลี,ยกับบุ ค คลทังภายในและ
นอกองค์กรทีเ, กี,ยวข้องกับการบริหารซึง, มีผลประโยชน์และเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนบริหารองค์กรระยะยาว
เพื,อ การบรรลุ วิสยั ทัศ น์ และการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์ท,ีต อ้ งใช้ภ าวะผู น้ ํา ภายใต้สถานการณ์ก ารบริ หารองค์ก รด้า น
ความมันคง
, รวมถึงการศึกษาความเชื,อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ทร. และยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรด้วย
๖.๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy)
มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของรัฐบาลและการถ่ายทอดลง
ไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ รวมทังเข้าใจผลจากความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจน
องค์ประกอบและปัจจัยที,เกี,ยวข้องในการทําสงครามจากการศึกษาประวัติการทําสงครามที,สาํ คัญในอดีตของไทยและ
ต่างประเทศ ซึ,งจะทําให้ทราบแนวคิดทางยุทธศาสตร์และแนวทางดําเนินการด้านการเมือง การทหารของผูน้ าํ ประเทศ
และผูน้ าํ ทางทหาร จุดอ่อนและจุดแข็งของแนวความคิดทางยุทธศาสตร์นนั ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการ
ทางการเมืองและการทหาร และบทเรียนทีไ, ด้รบั จากการสงครามในอดีต รวมทังลักษณะและการดําเนินการของสงคราม
ที,อาจเกิดขึนในอนาคต ทังนีเป็ นการแสดงให้นกั ศึกษาได้เห็นความเชื,อมโยงของยุทธศาสตร์ท,ถี ่ายทอดมาจากนโยบาย
ของฝ่ ายการเมือง โดยมีพนฐานมาจากผลประโยชน์
ื
และความมันคงแห่
,
งชาติ
๖.๔ หมวดวิชาปฏิบตั กิ ารทางทหาร (Military Operations)
มีจุ ดมุ่งหมายให้น ักศึ กษามีค วามรู ค้ วามสามารถในการจัดทําแผนการใช้ก ําลังในทุ กระดับของ ทร.
การวางแผนการทัพ ร่ วมจัดทําแผนการใช้กาํ ลังร่ วมกับกองบัญชาการกองทัพ ไทยและเหล่า ทัพอื, น ๆ ได้ สามารถ
อํานวยการยุทธในระดับยุทธการ - ยุทธศาสตร์ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิการผสมกับนานาชาติ ซึ,งมีแนวโน้ม
ใช้การปฏิบตั กิ ารทางทหารทีน, อกเหนือจากสงคราม อันเป็ นการสนองตอบวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท,ถี ่ายทอดมาจาก
นโยบายแห่งชาติ
๖.๕ หมวดวิชาสังคม (Social)
มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึ กษามีความรู ใ้ นเรื,องการเข้าสังคมที,ถูกต้อง ซึ,งประกอบด้วย ระเบียบแบบแผน
ประเพณี และระเบียบปฏิบตั ิของสังคมโดยทัว, ไป ทังอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ระเบียบการปฏิบตั ิในราชสํานัก
และประสบการณ์ในรัฐสภา การแสดงแนวความคิดของนักศึกษาในเรื,องที,น่าสนใจในรู ปของเอกสาร และการพบปะ
แลกเปลีย, นความคิดเห็นกับบุคคลสําคัญของหน่ วยงานต่าง ๆ การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงของพืนที,ทงในประเทศ
ั
และต่างประเทศ รวมทังทราบกฏ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาที,ได้รบั ความนิยมในสังคม เพื,อให้สามารถนําไปใช้ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน
๖.๖ หมวดวิชาเลือก (Elective Program)
มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที,สนใจได้อย่างน้อย ๑ ชุดวิชา อาทิ การเจรจา
ต่อรอง การบริหารในหัวข้อวิชาประมุขศิลป์ การสือ, สารมวลชนในหัวข้อวิชาระบบการสื,อสารมวลชนและการให้สมั ภาษณ์
การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็ นต้น ทังนีเพื,อเพิ,มพูนความรู จ้ ากหลักสูตรปกติ โดยการศึกษาในหมวดวิชา
เลือกจะใช้เวลาศึกษาในช่วงบ่ายระหว่าง ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ สัปดาห์ละ ๑ ครัง/ชุดวิชา
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๗. วิธีการดําเนิ นการศึกษา (Course Guidance)
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาลัยการทัพเรือ มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาในแบบ Active Learning โดยมุ่งให้
นักศึ กษารู จ้ กั การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผูเ้ รียนจึงจะมีบทบาทอย่างมากต่อความสําเร็จของการศึกษา การเข้าฟัง
บรรยายนันเป็ นเพียงส่วนหนึ,งของการศึ กษาและไม่ใช่ ส่วนที,สาํ คัญที,สุด หากแต่ ส่วนสําคัญที,สุดคือการที,ผูเ้ รียนต้อง
ค้นคว้าทังจากเอกสารอ่ านประกอบและข้อมูลจากแหล่งอื,น รวมทังจากประสบการณ์ตรงของนักศึ กษา นํามาประมวล
กับหลักวิชาทีร, บั จากผูบ้ รรยาย เพื,อพัฒนาแนวความคิดของผูเ้ รียนเอง แนวความคิดที,พฒั นาขึนเองนีผูเ้ รียนจะได้จากการ
แลกเปลีย, นกับผูบ้ รรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนา (Directing Staff: DS) และระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันในห้องเรียน
หรือห้องสัมมนา
การศึกษาสามารถแยกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี
๗.๑ การบรรยาย คือ การอบรมทางทฤษฎี หลักการ หรือข้อมูลทางวิชาการ เพื,อให้ความรู แ้ ก่ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในชันเรียน โดยมีอาจารย์หรือวิทยากรเป็ นผูบ้ รรยายและการตอบปัญหาแต่เพียงฝ่ ายเดียว ซึ,งเนือหาการ
บรรยายตามขอบเขตที,กาํ หนดไว้ในประมวลการศึกษาของหลักสู ตร อันจะสามารถนําความรู ท้ ,ีได้รบั ไปใช้ประโยชน์
ในการแบ่งกลุม่ อภิปราย หรือการฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ รวมถึงการนําไปใช้งานจริงในการปฏิบตั ริ าชการต่อไป
๗.๒ การอภิปรายเป็ นคณะ คือ การที,นกั ศึกษาและอาจารย์ร่วมอภิปรายในประเด็นสําคัญ เพื,อเป็ นการ
ต่ อ ยอดความรู จ้ ากบทเรี ยนให้แตกฉานยิ,ง ขึน อี กทังยัง เป็ น การฝึ กให้น ักศึ ก ษาพัฒ นาแนวคิ ด ที,เป็ น ของตนเอง
ซึง, สามารถดําเนินการได้ ๒ แบบ คือ
๗.๒.๑ อาจมีล กั ษณะเป็ น การประชุมให้ค วามรู ห้ รือ แลกเปลี,ยนข้อ คิ ด เห็น ในคณะผู อ้ ภิป ราย
ตามประเด็นที,กาํ หนดในคู่ มอื การศึกษาหรือประเด็นที,อาจารย์หยิบหยกขึนมาตามแต่กรณี ซึ,งอาจประกอบด้วยคณะ
ผูอ้ ภิปราย ๔ - ๕ คน โดยมีผูห้ นึ,งทําหน้าที,ดาํ เนินการอภิปราย ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที,เหลือเป็ นผู ฟ้ งั โดยผู อ้ ภิปราย
แต่ละคนได้รบั มอบหมายให้พูดในประเด็นและวาระต่าง ๆ กัน และในตอนท้ายผูด้ าํ เนินการอภิปรายอาจเปิ ดโอกาสให้
ผูฟ้ งั ได้พดู และซักถามกับคณะผูอ้ ภิปรายได้ตามความเหมาะสมแก่เวลาก่อนทีจ, ะจบการอภิปราย
๗.๒.๒ นอกจากนีการอภิปรายเป็ นคณะอาจเป็ นการนําเสนอผลงาน ภายหลังการแบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ใิ นการศึกษาหัวข้อวิชาหรือชุดวิชานัน ๆ ภายใต้การควบคุมของคณะอาจารย์ อันจะทําให้เกิดการ
ถกแถลง แลกเปลีย, นความคิดเห็นระหว่างกลุม่ เพือ, ให้เกิดความเข้าใจทีล, กึ ซึงมากยิง, ขึนด้วยก็ได้
๗.๓ การแบ่งกลุ่มอภิปราย เป็ นการฝึ กอบรมในห้องสัมมนาของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่งนักศึกษาเป็ น
กลุ่มย่อย ๆ โดยที,แต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ประจํากลุ่มสัมมนา (DS) ให้ความรูแ้ ละกํากับดู แลการอภิปราย เพื,อทําการ
อภิปรายหัวข้อความรูท้ ,ไี ด้ศึกษามาหรือที,ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหารหลักสูตรให้เกิดความแตกฉานมากยิ,งขึน รวมทัง
กิจกรรมอื,น ๆ ที,เกี,ยวข้องกับการศึ กษาในหัวข้อวิชานัน ๆ ด้วย อันจะทําให้เกิดการแลกเปลี,ยนเรียนรู ซ้ ,งึ กันและกัน
ทําให้มีความเข้าใจที,ลึกซึงมากยิ,งขึน ตลอดจนช่ วยให้มีการศึ กษาลึกลงในรายละเอียดของประเด็นสําคัญที,เกี,ยวกับ
บทเรียน โดยผูร้ ่วมอภิปรายมีเสรีในการออกความคิดเห็นในการถกแถลงปัญหาต่าง ๆ และสรุปผลการอภิปรายออกมา
เป็ นข้อสรุปของกลุม่
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๗.๔ การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ มีลกั ษณะการดําเนินการคล้ายกับการแบ่งกลุ่มอภิปราย แต่ม่งุ เน้นการนํา
ความรู ท้ ,ไี ด้จากชันเรียนมาเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึ กคิดและปฏิบตั ิจนทําด้วยตัวเองได้หรือการประยุ กต์ใช้ความรู ้
ซึง, อาจมีวตั ถุประสงค์ท,ตี อ้ งการให้นกั ศึกษามุ่งแก้ปญั หาหรือแสวงข้อตกลงใจเป็ นคณะตามโจทย์หรือคําถามหรือบ่งการ
ทีม, อบให้กไ็ ด้ ในบางวิชาการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิอาจจําเป็ นต้องดําเนินการจนได้ผลงานหรือข้อสรุป โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะมีการจัดทําเอกสารส่งอาจารย์ท,ีปรึกษาประจํากลุ่มสัมมนา และมีการแถลงผลรวมในชันเรียน นอกจากนีแล้ว
การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ยิ งั รวมหมายรวมถึงกิจกรรมอื,น ๆ เช่น การฝึ กทักษะ และการฝึ กกีฬา เป็ นต้น
๗.๕ การค้นคว้า เป็ นการศึกษาด้วยการอ่านและค้นคว้าวิชาล่วงหน้าด้วยตนเอง ตามเอกสารหรือแนวทาง
ที,อาจารย์มอบให้ เพื,อเตรียมการสําหรับการฟังบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิต่อไป ซึ,งนักศึ กษา
จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการบริหารเวลาในส่วนนีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื,อให้สามารถค้นคว้าได้ทนั ตามการจัด
ตารางการเรียน และการแบ่งกลุม่ อภิปราย/การแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ
๗.๖ การดูกจิ การและการศึกษาภูมิประเทศ เป็ นการนํานักศึกษาไปชมกิจการของหน่ วยงานต่าง ๆ ที,เป็ น
ประโยชน์แก่การศึกษาในหมวดวิชาที,กาํ ลังศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รบั ฟังการบรรยายสรุป การรับทราบข้อมูลโดยตรง
จากเจ้าหน้าที, และจะได้มโี อกาสทราบข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร ตลอดจนได้รูเ้ ห็น
ลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาวการณ์ต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง
๘. การประเมินผลการศึกษา (Course Evaluation)
หลักสูตรนีจะประเมินผลนักศึกษาจากการร่วมอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ และกิจกรรมด้านการศึกษา
ต่ า ง ๆ รวมทังการจัด ทําเอกสารส่ ว นบุค คล นอกจากนี จะทําการประเมิน ผลส่ วนบุคคลด้า นพฤติกรรม การร่ ว ม
กิจกรรม ปฏิภาณ บุคลิกลักษณะ ความรูค้ วามสามารถพิเศษ และความเป็ นผูน้ าํ หรือผูบ้ ริหารด้วย โดยจะรายงานผล
การศึกษารายบุคคลเสนอต่อ ทร. เมือ, จบการศึกษาต่อไป
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