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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (วทร.ยศ.ทร.) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ 
หมู่ที่ ๓ ถนนไทยาวาส  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จว.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ในอาคารสถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร. ชั้น ๓ (อาคาร สรส.ยศ.ทร.) โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๓  โทรสาร (Fax) 
๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๓ เว็บไซต์ของสถาบัน http://www.navy.mi.th/navedu/nwc/index.html 

๒. ประวัติสถาบัน  
 วทร.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ตามค าสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๐๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่ง วทร.ฯ มีหน้าที่อ านวยการฝึกและศึกษาวิชาการทาง
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การบริหารงานระดับสูง และวิชาการอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับผู้บังคับบัญชาและ       
ฝ่ายอ านวยการระดับสูง โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่นายทหาร เพ่ือท าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับการกองเรือหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือฝ่ายอ านวยการระดับสูงของ ทร.        
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารชั้นยศนาวาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 
๕๔ ปี มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่ไว้วางใจถึงชั้น “ลับที่สุด” ส าหรับนักธุรกิจภาคเอกชนจากองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีสัญชาติไทย ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง ๓๕ - ๕๐ ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่านการตรวจ
สุขภาพจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
 ประวัติความเป็นมาของ วทร.ฯ นั้น ใน พ.ศ.๒๔๙๙ ทร. ได้มีการจัดระเบียบราชการใหม่       
โดยในส่วนการศึกษา ได้จัดให้มี ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. โรงเรียนการทัพเรือ เป็นโรงเรียนสูงสุดของ ทร.  ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารชั้นยศ
นาวาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา ๘ เดือน 

๒. โรงเรียนนายทหารอาวุโส ให้การศึกษาแก่นายทหารอาวุโสชั้นยศนาวาโท ก าหนดเวลา
ศึกษา ๖ เดือน 

๓. โรงเรียนเสนาธิการ ให้การศึกษาแก่นายทหารพรรคนาวินชั้นยศนาวาตรี ก าหนดเวลา
ศึกษา ๑ ปี  

๔. โรงเรียนเพ่ิมวิชา ให้การศึกษาแก่นายทหารชั้นยศเรือเอก ก าหนดเวลาศึกษา ๑ ปี  
๕. โรงเรียนนายทหารชั้นต้น ให้การศึกษาแก่นายทหารชั้นยศเรือโททั่วไป ที่ไม่จบจาก 

รร.นร. ก าหนดเวลาศึกษา ๑ ปี  
 ทร. ได้ออกระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๐ ลง ๓๑ ก.ค.๒๕๐๐ จัดโรงเรียน          
นายทหารเรือ ออกเป็น วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายทหารชั้นต้น และ
โรงเรียนเพ่ิมวิชานายทหารเรือ แต่จ ากัดด้วยสถานที่ ท าให้วิทยาลัยการทัพเรือสามารถเปิดการศึกษา      
รุ่นแรกได้ในปีการศึกษา ๒๕๐๕  โดยได้ลงค าสั่ง ทร. ที่ ๘๘/๒๕๐๕ ให้เปิดการศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ   
มีนายทหารเข้ารับการศึกษา ๑๕ นาย (นายพลเรือ ๑๔ นาย  นาวาเอก ๑ นาย และผู้นั่งฟังนายพลเรือ    
๑๐ นาย) และ ทร. ได้ลงค าสั่ง ทร. ที่ ๙๘/๒๕๐๕ ให้โรงเรียนนายทหารอาวุโส ขึ้นการปกครองกับวิทยาลัย
การทัพเรือ  มีผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายทหารเรือท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยการทัพเรือ และ

http://www.navy.mi.th/navedu/nwc/index.html
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โรงเรียนนายทหารอาวุโสเปิดท าการสอนรุ่นแรกปี พ.ศ.๒๕๐๖ ระยะเวลาการศึกษา ๖ เดือน และ
โรงเรียนนายทหารอาวุโสกับวิทยาลัยการทัพเรือท าการเปิดการศึกษาสลับกัน จนถึง พ.ศ.๒๕๒๐ จึงเปิด
การศึกษาพร้อมกันเป็นประจ าทุกปี 
 พ.ศ.๒๕๑๓ ได้เสนอ ทร. ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนายทหารเรือ เป็นวิทยาลัยการทัพเรือ  
ด้วยเหตุผลว่า วิทยาลัยการทัพเรือ มีความหมายระดับการศึกษาที่สูงกว่าโรงเรียน และโรงเรียนนายทหารเรือ 
มีวิทยาลัยการทัพเรือเป็นหน่วยขึ้นตรง แต่ ทร. ยังคงชื่อเดิมไว้ 
 พ.ศ.๒๕๑๖ มีการปรับปรุงโรงเรียนนายทหารเรืออีกครั้ง ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพเรือ 
โรงเรียนนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายช่างกลชั้นสูง โรงเรียนนายทหารชั้นต้น 
และโรงเรียนเพ่ิมวิชา 
 พ.ศ.๒๕๑๘ ทร. ได้ออกระเบียบ ทร. ว่าด้วยการจัดส่วนราชการโรงเรียนนายทหารเรือ         
พ.ศ.๒๕๑๘  โดยปรับในส่วนของโรงเรียนนายทหารชั้นต้น และโรงเรียนเพิ่มวิชา เป็นโรงเรียนนายทหาร
ชั้นต้นพรรคนาวิน และโรงเรียนนายช่างกลชั้นสูง เป็นโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายช่างกล
ชั้นสูง   
 พ.ศ.๒๕๒๕ ทร. ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนายทหารเรือ เป็นสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง   
และอนุมัติการแบ่งส่วนราชการ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๒๗ 
 พ.ศ.๒๕๓๐ ระเบียบ ทร. พ.ศ.๒๕๓๐ ว่าด้วยการจัดส่วนราชการของสถาบันวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน และโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน 
 วทร.ฯ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงสุดของ ทร. ทีอ่ านวยการศึกษาวิชาการทางยุทธศาสตร์  ยุทธวิธี
ชั้นสูงและวิชาการอ่ืน ๆ  อันจ าเป็นส าหรับนายทหาร เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับ
การกองเรือหรือเทียบเท่าข้ึนไป  หรือเป็นฝ่ายอ านวยการชั้นสูงใน ทร. 
 พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ย้ายที่ท าการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจากป้อมวิชัยประสิทธิ์มาอยู่ที่ปัจจุบัน 
ณ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ถ.ศาลายา-ไทยาวาส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เมื่อ ๔ ธ.ค.๒๕๓๕ 

๓. สัญลักษณ์สถาบัน 
 
 

 

 

 

 

๔. บทบาทและหน้าที ่
 มีหน้าที่อ านวยการฝึกและศึกษาวิชาการทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การบริหารงานระดับสูง และ
วิชาการอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการระดับสูง  โดยเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์แก่นายทหาร เพ่ือท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับการกองเรือ
หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือฝ่ายอ านวยการระดับสูงของ ทร.  
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๕. โครงสร้างการจัดหน่วย  
 วทร.ฯ มีอัตราก าลังพล จ านวน ๑๘ อัตรา ประกอบด้วย พลเรือตรี ๑ อัตรา นาวาเอก (พิเศษ)  

๔ อัตรา นาวาเอก ๔ อัตรา (ปิดบรรจุ ๑ อัตรา) นาวาโท ๑ อัตรา เรือเอก ๒ อัตรา พันจ่าเอก ๓ อัตรา และ
จ่าเอก ๓ อัตรา (ปิดบรรจุ ๑ อัตรา) 

การบริหารงานในหน่วย ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบเป็นกองต่าง ๆ ดังนี้  
๕.๑ กองบัญชาการ มีหน้าที่บริหารงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของ วทร.ฯ              

มีอัตราก าลังพล ๗ อัตรา 
 ๕.๒ กองการปกครอง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมิน
คุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษาร่วมกับกองการศึกษา การสถิติและทะเบียนประวัติ งานพิธี
การต่าง ๆ งานสังคม กีฬา การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ  มีอัตราก าลังพล จ านวน ๖ อัตรา 
 ๕.๓ กองการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การประชุมเพ่ือ
เตรียมการสอน การฝึก และสัมมนาทางวิชาการ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา 
รวบรวมการวัดผลการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการศึกษาและการสอน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการแก่นักศึกษา มีอัตราก าลังพล จ านวน ๕ อัตรา 

แผนภูมิองค์กรของหน่วยงาน 

 

                                                   
 

 
 
 
 
 
     - ผบ.วทร.ฯ                            - ผอ.กปค.วทร.ฯ                 - ผอ.กศษ.วทร.ฯ 
      (อัตรา พล.ร.ต.)                        (อัตรา น.อ.พิเศษ)    (อัตรา น.อ.พิเศษ) 
    - รอง ผบ.วทร.ฯ                   - รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ  - รอง ผอ.กศษ.วทร.ฯ 
      (อัตรา น.อ.พิเศษ)                      (อัตรา น.อ.)    (อัตรา น.อ.) 
    - อนก.วทร.ฯ                      - ประจ า กปค.วทร.ฯ                - ประจ า กศษ.วทร.ฯ    
      (อัตรา น.อ.พิเศษ)                      (อัตรา น.อ.ปิดบรรจุปี ๔๒)         (อัตรา น.อ.)     
    - หัวหน้านายทหารธุรการ วทร.ฯ    - ประจ า กปค.วทร.ฯ  - เจ้าหน้าที่ กศษ.วทร.ฯ  
      (อัตรา น.ท.)                             (อัตรา ร.อ.)                           (อัตรา พ.จ.อ.) 
    - นายทหารธุรการ บก.วทร.ฯ - เจ้าหน้าที ่กปค.วทร.ฯ  - เจ้าหน้าที่ กศษ.วทร.ฯ  
      (อัตรา ร.อ.)                              (อัตรา พ.จ.อ.)                   (อัตรา จ.อ.ปิดบรรจุ เม.ย.๕๒) 
    - เจ้าหน้าที่ธุรการ บก.วทร.ฯ - เจ้าหน้าที ่กปค.วทร.ฯ    
   (อัตรา พ.จ.อ.)                          (อัตรา จ.อ.) 
     - เจ้าหน้าที่ธุรการ บก.วทร.ฯ 
        (อัตรา จ.อ.) 
 

วทร.ยศ.ทร. 
ผบ.วทร.ยศ.ทร.  

(พล.ร.ต.) 

 

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา 
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๖. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
๖.๑  นโยบาย 

 ๖.๑.๑ พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน
การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาก าลังพล
ให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจเป้าหมายของ ทร. 
 ๖.๑.๒ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างานที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต         
มีจิตส านึกในการท างานเพ่ือส่วนรวม การท างานเป็นหมู่คณะและการเสียสละ เน้นความสามารถและ
ผลงาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๖.๑.๓ พัฒนาก าลังพลทุกระดับเป็นรายบุคคลให้มีความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับทิศทางของ  ทร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การปรับ
ระบบและวิธีการท างานแนวใหม่ได้ 

๖.๒  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานให้แก่
นายทหารชั้นยศนาวาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และตามความต้องการ
ของ ทร. 

๖.๓  ภารกิจ 
  อ านวยการฝึกและศึกษาวิชาการทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การบริหารงานระดับสูงและวิชาการ
อ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการระดับสูง โดยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์แก่นายทหาร เพ่ือท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับการกองเรือหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป หรือฝ่ายอ านวยการระดับสูงของ ทร. 

๖.๔  พันธกิจ 
 ๖.๔.๑ จัดการเรียน การสอน ตามวัตถุประสงค์ของประมวลการศึกษา 
 ๖.๔.๒ เสนอแนะอาจารย์หรือผู้บรรยาย และผู้ควบคุมการอภิปรายต่อฝ่ายวิชาการ         
เพ่ือด าเนินการต่อไป รวมทั้งเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรหรือประมวลการศึกษา 
 ๖.๔.๓ จัดท าค าแนะน านักศึกษาและก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติอ่ืน  ๆ ขณะเข้ารับ
การศึกษา 
 ๖.๔.๔ ประสาน นัดหมายการสอน และออกหนังสือเชิญผู้บรรยายตามรายชื่อที่ได้รับ      
การแต่งตั้งจาก ทร. 
 ๖.๔.๕ ประสานกับผู้บรรยาย หรือฝ่ายวิชาการ หรือ ศยร.ฯ ในการออกโจทย์ปัญหาต่าง ๆ 
รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริการเครื่องช่วยการศึกษา การสารสนเทศ 
การสนับสนุนในด้านการผลิตต ารา/เอกสารประกอบการบรรยาย ห้องสมุด และการอ านวยความสะดวก
เกี่ยวการศึกษาท่ัวไป 
 ๖.๔.๖ ประเมินผลด้านวิชาการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินผลการ
บรรยาย ให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอรายงานตามล าดับชั้น และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การศึกษาต่อไป 
 ๖.๔.๗ ประเมินผลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 
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 ๖.๔.๘ ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา มีความตั้งใจในการศึกษา รวมทั้งประพฤติตนได้ตาม
แบบขนบธรรมเนียมที่ดี 
 ๖.๔.๙ รักษามาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.๕  ปรัชญา  
 แหล่งสร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณธรรม  เพื่อการเป็นผู้น าที่ดี 

๖.๖  วิสัยทัศน์  
  วทร.ฯ จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่นักศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา และ
ฝ่ายอ านวยการระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

๖.๗  อัตลักษณ์  
  นักศึกษาสามารถจัดท ายุทธศาสตร์ได้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ทางทะเล และสามารถท าหน้าที่

เป็นผู้บริหารระดับสูงของ ทร. ได”้ 
๖.๘  เอกลักษณ์  
   “สถาบันการศึกษาระดับสูงของ ทร. ที่ผลิตนักศึกษาให้เป็นนักคิดและนักยุทธศาสตร์” 

๗. คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๗.๑  พล.ร.ท.วีระพันธ์  สุขก้อน จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) 
   พล.ร.ท.ชัยสินธุ์  ญาดี จก.ยศ.ทร.ประธานกรรมการ (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘) 
 ๗.๒ พล.ร.ต.สมภพ  สุวิทยาลังการ รอง จก.ยศ.ทร. 
 ๗.๓ พล.ร.ต.ธีระพงษ์  มูลละ รอง จก.ยศ.ทร. 
 ๗.๔ พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ เสธ.ยศ.ทร. 
 ๗.๕ พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
 ๗.๖ พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
 ๗.๗ พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. 
 ๗.๘ น.อ.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์  รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร./เลขานุการ 
 ๗.๙. น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
 ๗.๑๐ น.อ.พีระพล  ใบกว้าง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.๑๑ น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. ก าลังพลประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ๘.๑ กองบัญชาการ 

๘.๑.๑ พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ  ผบ.วทร.ยศ.ทร.  
๘.๑.๒ น.อ.เชษฐา  ใจเปี่ยม  รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.  
๘.๑.๓ น.อ.ธีรยุทธ  ดาวมุกดา  อนก.วทร.ยศ.ทร.  
๘.๑.๔ น.ท.ส าราญ  อินจ าปา  หน.นายทหารธุรการ วทร.ยศ.ทร.  
๘.๑.๕ ร.อ.หญิง กัลยา  เล้าเจริญ  นายทหารธุรการ วทร.ยศ.ทร.  
๘.๑.๖ จ.อ.ชนะชัย  ผลเกลี้ยง  เจ้าหน้าที่ธุรการ วทร.ยศ.ทร.  

 ๘.๒ กองการปกครอง 
 ๘.๒.๑ น.อ.พาสุกรี  วิลัยรักษ์   ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร.  
 ๘.๒.๒ น.อ.อติบุตร  กีรกะจินดา   รอง ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร.  
  ๘.๒.๓ ร.ท.ชุณหพัชร์  ฉิมผูก  ประจ า กปค.วทร.ยศ.ทร. 
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 ๘.๒.๔ พ.จ.อ.รัฐพล  อบเชย   เจ้าหน้าที่ธุรการ กปค.วทร.ยศ.ทร.
 ๘.๒.๕ จ.อ.สมพร  ศรีเพชร   เจ้าหน้าที่ธุรการ กปค.วทร.ยศ.ทร.  
 ๘.๓ กองการศึกษา 
  ๘.๓.๑  น.อ.ประชา  สว่างแจ้ง   ผอ.กศษ.วทร.ยศ.ทร.  
  ๘.๓.๒ น.อ.ณัฐพงศ์  พรรณรายน์  รอง ผอ.กศษ.วทร.ยศ.ทร.  
  ๘.๓.๓ น.อ.สุรศักด์  ภาแก้ว   ประจ า กศษ.วทร.ยศ.ทร. 
  ๘.๓.๔ พ.จ.อ.หญิง จีรพันธ์  มณีใส  เจ้าหน้าที่ธุรการ วทร.ยศ.ทร. 
 ๘.๔ ช่วยปฏิบัติราชการ วทร.ยศ.ทร. 
  ๘.๔.๑ น.อ.พิสิษฐ์  บรมสุข   นปก.ประจ า กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ วทร.ยศ.ทร. 
  ๘.๔.๒ น.อ.หญิง แจ่มจริยา  วรรธนผล  ประจ า ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ วทร.ยศ.ทร. 
  ๘.๔.๓ น.อ.หญิง เบญจวรรณ ศรีศุภร  ประจ า ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ วทร.ยศ.ทร. 

๙. คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นนายทหารชั้นยศ น.อ. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 

๕๔ ปี  มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจถึงชั้น “ลับที่สุด” ส าหรับนักธุรกิจภาคเอกชน
จากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีสัญชาติไทย ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง ๓๕ - ๕๐ ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  โดยผ่านการ
ตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
 การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ผู้ที่จะเข้าศึกษาได้ คือ ผู้ที่ ทร. ได้พิจารณาความเหมาะสมจาก
นายทหารชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่ส าเร็จจาก รร.สธ.ทร.ฯ หรือเทียบเท่า หรือโรงเรียนช่างกล
ชั้นสูง หรือโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายช่างกลชั้นสูง  หรือโรงเรียนอาวุโสที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีก าลังกายแข็งแรงสามารถตรากตร าในการศึกษาได้และเป็น     
ผู้ได้รับความไว้วางใจถึงชั้น “ลับที่สุด” ระยะเวลาการศึกษาก าหนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี  ส าหรับนักศึกษาจาก 
นักธุรกิจภาคเอกชนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะท างานคัดเลือกนักธุรกิจภาคเอกชนเข้าศึกษา
หลักสูตร วทร. (คือ ผบ.วทร.ฯ  และคณะ) แล้วเสนอผลการคัดเลือกนักธุรกิจภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด ผ่าน กพ.ทร. เพ่ือขออนุมัติตัวบุคคลให้เข้าศึกษาหลักสูตร วทร.  

๑๐. หลักสูตร 
 วทร.ฯ มีหน้าที่อ านวยการฝึกและศึกษาวิชาการทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการบริหารงานระดับสูง 
วิชาการอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการระดับสูง โดยมีปรัชญาในการด าเนินการ 
ได้แก่ “แหล่งสร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดี” ทั้งนี้ วทร.ฯ มีความมุ่งหวังที่จะ
เป็นสถาบันผู้น าทางทหาร นักยุทธศาสตร์ และผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรมดีที่สุด
ของ ทร. จากปรัชญาและความมุ่งหวังดังกล่าว มีใจความส าคัญ ๓ ประการ คือ “เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน า” “เป็นคลังปัญญา” “สร้างและพัฒนาผู้น าที่ดีของกองทัพเรือ” ในการเป็นสถาบันการศึกษา    
ชั้นน า นั้น  วทร.ฯ มุ่งหวังที่จะเป็นผู้น า หรือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในระดับ Post Graduated      
ของกองทัพไทย โดยใช้ขีดความสามารถ บทบาท และความเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์วัด 
ในระดับของกองทัพไทย ดังนั้น วทร.ฯ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งในกองทัพไทย และถ้ามองไปไกล    
กว่านั้นย่อมต้องเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติ  ซึ่งในปัจจุบัน วทร.ฯ ได้ยึดถือความเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกองทัพชั้นน าของโลก เป็น Benchmark  ในการพัฒนา วทร.ฯ ให้ถึงจุดมุ่งหมายต่อไป 
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 ส าหรับการเป็นคลังปัญญา (Think Tank) นั้น วทร.ฯ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ให้
นักศึกษามีแนวคิดทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและชอบด้วยเหตุผล เพ่ือให้สามารถท าการศึกษา 
วิ เคราะห์  พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ปัญหาในอนาคตให้แก่กองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ส่วนการสร้างและพัฒนาผู้น าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีของกองทัพไทยนั้น  วทร.ฯ มุ่ งหวังที่จะเป็น 
เบ้าหลอมโดยตรงต่อผู้น าของกองทัพ  เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นอันดับแรก เพราะถือว่า
บุคลากรนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรที่มีความส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาด้านองค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี  
และการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรในการพัฒนากองทัพ  ดังนั้น วทร.ฯ จึงต้องเน้น   
การสร้างและพัฒนาผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากเหล่าทัพอ่ืน ๆ และยังเป็นผู้น าที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของกองทัพไทย 
 ๑๐.๑ จุดมุ่งหมาย (Goals) 
 หลักสูตร วทร. มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างนักคิดและนักยุทธศาสตร์  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วย    
ก าลังรบในระดับยุทธการ - ยุทธศาสตร์ และผู้บริหารหน่วยระดับกรม/กองเรือตามประเภทของ ทร. 
ตลอดจนฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพไทยได้ 
 ๑๐.๒ วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 หลักสูตร วทร. มีแนวความคิดที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีแนวคิดทางยุทธศาสตร์  
มีความคิด อันเป็นระเบียบและชอบด้วยเหตุผล นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางทหาร 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานหรือประสานงานร่วมกับผู้อ่ืน ข้อยุติ
หรือข้อตกลงใจต่อปัญหาใด ๆ ในระหว่างการศึกษา ให้ถือว่าเป็นเพียงค าตอบหนึ่งที่มีเหตุผลเท่านั้น     
โดยการศึกษาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มจนกระท่ังจบหลักสูตร ผ่านวิธีการศึกษา 
คือ การฟังการบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การค้นคว้า 
และการดูงานหรือศึกษาภูมิประเทศ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีขีดความสามารถ ดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑ ขีดความสามารถของผู้บังคับหน่วยก าลังรบระดับยุทธการ - ยุทธศาสตร์ 
   (๑) เป็นผู้น าการรบตามแผนป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน และแผน
เผชิญเหตุของกองทัพเรือ สามารถอ านวยการยุทธ์ได้ทุกระดับ 
   (๒) เป็นผู้บังคับกองก าลัง ทร. ในการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ 
   (๓) สามารถจัดท าแผนการใช้ก าลังทุกระดับของ ทร. วางแผนการทัพ และร่วม
จัดท าแผนการใช้ก าลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอ่ืน ๆ ได้ 
 ๑๐.๒.๒ ขีดความสามารถของผู้บริหารหน่วยระดับกรม/กองเรือตามประเภท 
   (๑) จัดท ายุทธศาสตร์ ทร. หรือแผนการเตรียมก าลัง ทร. และร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล และยุทธศาสตร์ชาติได้ 
   (๒) บริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของ
ประเทศ บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และจัดท าแผนบริหารองค์กรระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของ ทร.  
   (๓)  บริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้สภาวะจ ากัดได้ 
 ๑๐.๓ ขอบเขต (Course Frameworks) 
 หลักสูตร วทร. เน้นให้การศึกษาในเรื่องยุทธศาสตร์ในระดับยุทธศาสตร์ทางเรือข้ึนไป จนถึง
ระดับยุทธศาสตร์ชาติ การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ  การรักษาผลประโยชน์ของชาติ   
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ  ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ก าหนดไว้           
การวิเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังรบ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอ านาจแห่งชาติด้านต่าง ๆ กับความมั่นคงของชาติ  การวิเคราะห์
นโยบายทางการเมืองและยุทธศาสตร์ทหาร จากการศึกษาประวัติการท าสงครามที่ส าคัญในอดีตของไทย
และต่างประเทศ  เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ  ทบทวนการปฏิบัติการทางทหาร
สาขาต่าง ๆ ทั้งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ การรบร่วม  และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการ
ท าสงคราม โดยการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ปัจจัยในการก าหนดยุทธศาสตร์  การก าหนดนโยบาย   
ด้านความมั่นคง  ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การด้านความมั่นคง การวางแผนบริหารองค์กร ภาวะ
ผู้น ากับการบริหารองค์กร หลักการและทฤษฎีการท าสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และ
นโยบายจากสงครามในอดีต แนวคิดในการปฏิบัติการทางทหาร การจัดองค์กรทางทหารและแนวคิด   
ในการใช้ก าลังทางทหาร การปฏิบัติการทางทหารในเวลาสงบ การฝึกการวางแผนการทัพ และสังคม 
กิจกรรม การบรรยายพิเศษ การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ 
 ๑๐.๔ ก าหนดการศึกษา (Study Hour) 
 ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๑๐ เดือน เริ่มเปิดการศึกษาประมาณปลายเดือนตุลาคม และ
ปิดการศึกษาในต้นเดือนกันยายนของปีถัดไป ปกติเวลาการศึกษาอยู่ในช่วงเช้าแบ่งเป็น ๔ คาบ ในแต่ละคาบ
จะท าการศึกษา ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที ดังนี้ ๐๘๐๐ - ๐๘๕๐  ๐๙๐๐ - ๐๙๕๐  ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐ และ 
๑๑๐๐ - ๑๑๕๐ การศึกษาในหมวดวิชาเลือก จะศึกษาในช่วงเวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
ตามตารางเรียนที่นักศึกษาเลือก และ วทร.ฯ ก าหนด 

 ๑๐.๕ สาระหลักสูตร (Curriculum) หลักสูตร วทร. แบ่งการศึกษาออกเป็น ๖ หมวดวิชา คือ 
 ๑๐.๕.๑ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษา 
มีความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งชาติ  โดยการศึกษาหลักทฤษฎีและโครงสร้างยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และการก าหนด
นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังรบ ปัญหาต่าง ๆ        
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติ  หลักการก าหนดยุทธศาสตร์และ
ก าลังรบของกองทัพ การบริหารทรัพยากร ด้านก าลังพล  และงบประมาณที่จ ากัดของกองทัพ            
เพ่ือตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล 
 ๑๐.๕.๒ หมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมั่นคง  (Defense Management)         
มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อม การบริหารเวลา การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรและการตัดสินใจ           
การวิเคราะห์อนาคต องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร  การบริหารความขัดแย้ง และการไกล่เกลี่ย
กับบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ซึ่งมีผลประโยชน์และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การวางแผนบริหารองค์กรระยะยาวเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้ภาวะผู้น า
ภายใต้สถานการณ์การบริหารองค์กรด้านความมั่นคง รวมถึงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 
ทร. และยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรด้วย 
 ๑๐.๕.๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy) มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของรัฐบาล และการถ่ายทอดลงไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเข้าใจผลจากความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจน
องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการท าสงคราม จากการศึกษาประวัติการท าสงครามที่ส าคัญในอดีต
ของไทยและต่างประเทศ  ซึ่งจะท าให้ทราบแนวคิดทางยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการด้านการเมือง 
การทหารของผู้น าประเทศและผู้น าทางทหาร จุดอ่อนและจุดแข็งของแนวความคิดทางยุทธศาสตร์นั้น ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการทางการเมืองและการทหาร และบทเรียนที่ได้รับจากการสงคราม  
ในอดีต รวมทั้งลักษณะและการด าเนินการของสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เป็นการแสดงให้
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นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ถ่ายทอด มาจากนโยบายของฝ่ายการเมือง โดยมี
พ้ืนฐานมาจากผลประโยชน์และความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๑๐.๕.๔ หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร (Military Operations) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการใช้ก าลังในทุกระดับของ ทร. การวางแผนการทัพ  ร่วมจัดท า
แผนการใช้ก าลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอ่ืน ๆ ได้ สามารถอ านวยการยุทธ์ในระดับ
ยุทธการ - ยุทธศาสตร์  มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ  ซึ่งมีแนวโน้มใช้การ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม อันเป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์           
ที่ถ่ายทอดมาจากนโยบายแห่งชาติ 
 ๑๐.๕.๕ หมวดวิชาสังคม (Social) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการเข้าสังคม  
ที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยทั่วไป ทั้งอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตก ระเบียบการปฏิบัติในราชส านัก และประสบการณ์ในรัฐสภา การแสดง
แนวความคิดของนักศึกษาในเรื่องที่น่าสนใจในรูปของเอกสาร และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงของพ้ืนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งทราบกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมในสังคม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๑๐.๕.๖ หมวดวิชาเลือก (Elective Program) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนในหัวข้อที่สนใจได้อย่างน้อย ๑ ชุดวิชา อาทิ จีนกับความมั่นคงใน ASEAN ปัญหานิวเคลียร์       
บนคาบสมุทรเกาหลีกับความมั่นคงของโลก  ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง               
การประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในองค์กรทางทหาร  ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีปัญหาตามแนวชายแดนของไทย บทเรียนยุทธศาสตร์จากสงครามในอดีตของไทย เป็นต้น ทั้งนี้   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จากหลักสูตรปกติ โดยการศึกษาในหมวดวิชาเลือกจะใช้เวลาศึกษาในช่วงบ่ายระหว่าง 
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง/ชุดวิชา 

๑๑. วิธีการด าเนินการศึกษา (Course Guidance) 
 การศึกษาหลักสูตร วทร. มีลักษณะเป็นการศึกษาในแบบ Active Learning โดยมุ่งให้
นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงจะมีบทบาทอย่างมากต่อความส าเร็จของการศึกษา 
การเข้าฟังบรรยายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาและไม่ใช่ส่วนที่ส าคัญที่สุด  หากแต่ส่วนส าคัญที่สุด 
คือ การที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าทั้งจากเอกสารอ่านประกอบและข้อมูลจากแหล่งอ่ืน  รวมทั้งจากประสบการณ์
ตรงของนักศึกษา น ามาประมวลกับหลักวิชาที่รับจากผู้บรรยาย เพ่ือพัฒนาแนวความคิดของผู้เรียนเอง 
แนวความคิดที่พัฒนาขึ้นเองนี้ผู้เรียนจะได้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้บรรยาย อาจารย์ประจ ากลุ่มสัมมนา 
(Directing Staff : DS) และระหว่างผู้เรียนด้วยกันในห้องเรียนหรือห้องสัมมนา การศึกษาสามารถ    
แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ การบรรยาย  คือ การอบรมทางทฤษฎี หลักการ หรือข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรมในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์หรือวิทยากรเป็นผู้บรรยายและการตอบปัญหาแต่ เพียง
ฝ่ายเดียว ซึ่งเนื้อหาการบรรยายตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในประมวลการศึกษาของหลักสูตร อันจะ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ในการแบ่งกลุ่มอภิปราย หรือการฝึกปฏิบัติได้ รวมถึง        
การน าไปใช้งานจริงในการปฏิบัติราชการต่อไป 



๑๐ 
 

 ๑๑.๒  การอภิปรายเป็นคณะ คือ การที่นักศึกษาและอาจารย์ร่วมอภิปรายในประเด็นส าคัญ  
เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้จากบทเรียนให้แตกฉานยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาพัฒนาแนวคิด
ที่เป็นของตนเอง  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ๒ แบบ คือ  
  ๑๑.๒.๑ อาจมีลักษณะเป็นการประชุมให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในคณะ    
ผู้อภิปราย ตามประเด็นที่ก าหนดในคู่มือการศึกษาหรือประเด็นที่อาจารย์หยิบหยกขึ้นมาตามแต่กรณี     
ซึ่งอาจประกอบด้วยคณะผู้อภิปราย ๔ - ๕ คน  โดยมีผู้หนึ่งท าหน้าที่ด าเนินการอภิปราย (Moderator)  
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เหลือเป็นผู้ฟัง โดยผู้อภิปรายแต่ละคนได้รับมอบหมายให้พูดในประเด็นและวาระต่าง ๆ 
กัน และในตอนท้ายผู้ด าเนินการอภิปรายอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดและซักถาม กับคณะผู้อภิปรายได้
ตามความเหมาะสมแก่เวลาก่อนที่จะจบการอภิปราย 
  ๑๑.๒.๒ นอกจากนี้การอภิปรายเป็นคณะอาจเป็นการน าเสนอผลงาน ภายหลังการ
แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการศึกษาหัวข้อวิชาหรือชุดวิชานั้น ๆ ภายใต้การควบคุมของ
คณะอาจารย์ อันจะท าให้เกิดการถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ 
 ๑๑.๓ การแบ่งกลุ่มอภิปราย เป็นการฝึกอบรมในห้องสัมมนาของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ประจ ากลุ่มสัมมนา (DS) ให้ความรู้และก ากับดูแล
การอภิปราย เพ่ือท าการอภิปรายหัวข้อความรู้ที่ได้ศึกษามา หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหลักสูตร 
ให้เกิดความแตกฉานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหัวข้อวิชานั้น ๆ ด้วย 
อันจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ท าให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วย
ให้มีการศึกษาลึกลงในรายละเอียดของประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับบทเรียน โดยผู้ร่วมอภิปรายมีเสรีในการ
ออกความคิดเห็นในการถกแถลงปัญหาต่าง ๆ และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ทั้งนี้
ในการแบ่งกลุ่มอภิปรายนี้ นักศึกษาจะต้องจัดท า/เขียนสาระสังเขป (Point Brief) ที่ใช้ในการอภิปราย    
ทุกข้อ  ส่งให้กับวิทยากรประจ ากลุ่มอภิปราย ก่อนการอภิปรายทุกครั้ง และภายหลังการอภิปราย   
เสร็จสิ้นลง ประธานกลุ่มทุกกลุ่มต้องจัดท าสรุปผลการอภิปรายเป็นเอกสารเสนอต่อ กศษ.วทร.ฯ ในวัน    
ถัดจากการอภิปราย 
 ๑๑.๔ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ มีลักษณะการด าเนินการคล้ายกับการแบ่งกลุ่มอภิปราย แต่มุ่งเน้น
การน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกคิด และปฏิบัติจนท าด้วยตัวเองได้หรือ     
การประยุกต์ใช้ความรู้  ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษามุ่งแก้ปัญหาหรือแสวงหาข้อตกลงใจ
เป็นคณะตามโจทย์หรือค าถามหรือบ่งการที่มอบให้ก็ได้ ในบางวิชาการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติอาจจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจนได้ผลงานหรือข้อสรุป โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดท าเอกสารส่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
กลุ่มฝึกปฏิบัติ และมีการแถลงผลรวมในชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ยังรวมถึง
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การฝึกทักษะ และการฝึกกีฬา เป็นต้น 
 ๑๑.๕ การค้นคว้า เป็นการศึกษาด้วยการอ่านและค้นคว้าวิชาล่วงหน้าด้วยตนเอง ตามเอกสาร 
หรือแนวทางท่ีอาจารย์มอบให้ เพ่ือเตรียมการส าหรับการฟังบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติต่อไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการบริหารเวลาในส่วนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้สามารถค้นคว้าได้ทันตามการจัดตารางการเรียน และการแบ่งกลุ่มอภิปราย/การแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ  
 ๑๑.๖ การดูกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ เป็นการน านักศึกษาไปชมกิจการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในหมวดวิชาที่ก าลังศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายสรุป 
การรับทราบข้อมูลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ และจะได้มีโอกาสทราบข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร ตลอดจนได้รู้เห็นลักษณะภูมิประเทศและสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยตนเอง 



๑๑ 
 

 ๑๑.๗ การเรียบเรียงเอกสารและสรุปเรื่อง เป็นการเรียบเรียงเอกสารหรือสรุปผลของการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มอภิปราย หรือเขียนบทความตามหัวข้อที่ วทร.ฯ หรืออาจารย์ก าหนดให้ 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องท าการเรียบเรียงเอกสารประจ าภาค ตามรูปแบบที่ทาง  วทร.ฯ ก าหนด 
และตาม อทร.๘๐๐๗ คนละ ๑ เรื่อง โดยจะมีขั้นตอน/ก าหนดการจัดท าเอกสารประจ าภาค (ทั้งนี้
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม/ตามที่คณะกรรมการเอกสารประจ าภาค
เห็นสมควร) 
 ๑๑.๘ การบรรยายสรุป เป็นการเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ กิจการ การปฏิบัติ หรือ
ผลงานให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑๑.๙ การแก้ปัญหา เป็นการท างานเป็นคณะ หรือบางกรณีเป็นรายบุคคล ในการพิจารณา
แก้ปัญหาที่อาจารย์เป็นผู้ก าหนด ซึ่งอาจก าหนดให้นักศึกษาเสนอในรูปของการเรียบเรียงหรือบรรยาย
สรุปหรือทั้งสองอย่าง 

๑๒. การประเมินผลการศึกษา (Course Evaluation)  
 หลักสูตร วทร. ประเมินผลนักศึกษาจากการร่วมอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  และ
กิจกรรมด้านการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าเอกสารส่วนบุคคล  นอกจากนี้จะท าการประเมินผลส่วน
บุคคลด้านพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ปฏิภาณ บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถพิเศษ  และความ
เป็นผู้น าหรือผู้บริหารด้วย โดยจะรายงานผลการศึกษารายบุคคลเสนอต่อ ทร. เมื่อจบการศึกษาต่อไป 

๑๓. กิจกรรมที่ส าคัญของนักศึกษา 
 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทั้งทางด้านการศึกษาและการสังคม ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมตลอดหลักสูตร เช่น 
 ๑๓.๑. กิจกรรมปฐมนิเทศนอกสถานที่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ปกติจะจัด
ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาหรือประมาณปลาย ต.ค. โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มสังคม   
ตามความเหมาะสม เพ่ือท ากิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร 
 ๑๓.๒ กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา วทร. 
วทบ. วทอ. และ วสธ. โดยปกติจะจัดปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญทั้งกิจกรรมทางวิชาการ  
การแข่งขันกีฬาสถาบันและนันทนาการ และกิจกรรมสังคม 
 ๑๓.๓ การจัดท ายุทธศาสตร์ทหารร่วม วิทยาลัยการทัพ และ วสธ. จะจัดผู้แทนเข้าร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์ทหารร่วม เพ่ือแถลงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยปกติจะมีการประชุมร่วมกัน
เดือนละ ๑ ครั้ง ส าหรับรายชื่อผู้แทน วทร.ฯ นั้น กศษ.วทร.ฯ จะประสานกับคณะกรรมการนักศึกษา 
เพ่ือก าหนดต่อไป 
 ๑๓.๔ การแถลงยุทธศาสตร์ทางเรือต่อ ผอ.ศปก.ทร. ในโอกาสดูกิจการ  ศปก.ทร.  โดยคัดเลือกจาก
ผลการจัดท ายุทธศาสตร์ทางเรือของนักศึกษาในกลุ่มที่ดีที่สุด/น าข้อดีของแต่ละกลุ่มมาปรับปรุง เป็นผลงาน
โดยรวมของนักศึกษา 
 ๑๓.๕ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายใน วทร.ฯ/ภายใน ยศ.ทร. ซึ่งจะก าหนดให้มีขึ้น   
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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