
 
ประมวลการสอน  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
1. ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2. รหัสวิชา  01999046   ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาความม่ันคงแห่งชาติ 
จ านวนหน่วยกิต  3(3-0-6)    (อังกฤษ) National Security Development 
วิชาพื้นฐาน ไม่มี 
หมู่ 1  วันพฤหัสบดี    เวลา 13.00 -16.00 น.  ห้องเรียน ศร.3 - 203 

 

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน 
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบัญชาการการศึกษา กองทัพไทย 

 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน 
 ประธานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน  
  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น.  
 ห้องพักอาจารย์ สค. 1 – 418  E-mail :  koonluang@gmail.com  
 เลขานุการรายวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ วริศรา  อ่ิมพิทักษ์ 
    ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   

5. จุดประสงค์ของวิชา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของทหารในการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ วิวัฒนาการของชาติ มีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของชาติและบรรพบุรุษของไทย 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงแห่งชาติ 

 

6. ค าอธิบายรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความรู้

ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ และสามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

7. เค้าโครงรายวิชา 
1. บทน า ภาพรวม ความส าคัญและการปฐมนิเทศ 
2. วิวัฒนาการด้านความม่ันคงของชาติไทย  
3. องค์ประกอบความม่ันคงแห่งชาติที่ส าคัญ 
4. ความมั่นคงแห่งชาติ 
5. กล่าวน ายุทธศาสตร์ชาติและก าลังอ านาจแห่งชาติ 
6. บทบาทกองทัพไทยในการพัฒนาประเทศ 
7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 
8. สรุปและทบทวน 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศึกษาดูงาน 
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8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดผู้บรรยาย : จัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่สอน ประกอบด้วย สปท. วปอ.วสท.สปท.  
สจว.สปท.  ศศย.สปท.  กร.ทบ. และผู้ทรงคุณวุฒิ)   

รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน :  เป็นการบรรยายในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้ประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบ
การเข้าชั้นเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ต ารา และเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน : ต ารา จัดท าโดยคณะกรรมการติดตามกิจกรรมหลักสูตร โดยลงใน
เว็บไซต์ของ สปท. และลงในเว็บไซต์ของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ซึ่งต าราดังกล่าวจะปรับปรุงทุกวงรอบ 3 ปี   

 

9. อุปกรณ์สื่อการสอน 
- เอกสารเพ่ิมเติมทาง ผู้บรรยายแต่ละท่านให้จัดท าส าเนาแจกจ่าย เช่น ชีทแผ่นภาพ Power Point และข้อมูล 
  เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เป็นต้น 
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แต่ละสถาบันจะจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนไว้ให้ เช่น คอมพิวเตอร์ 

พร้อมโปรเจกเตอร์ เครื่องฉายแผ่นใส วิดีโอ โดยผู้สอนต้องประสานแจ้งให้ทางสถาบันทราบล่วงหน้าก่อนการสอน 
 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
10.1 มีการสอบ 2 ครั้ง คือ  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

- สอบกลางภาค หัวข้อที่สอบมีดังนี้ วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย, องค์ประกอบความ
มั่นคงแห่งชาติที่ส าคัญ, ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง (สอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

- สอบปลายภาค  หัวข้อที่สอบมีดังนี้ ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ, ความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สังคมจิตวิทยา, ความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ, ความมั่นคงแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/
การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ/และสิ่งแวดล้อม, กล่าวน ายุทธศาสตร์ชาติและก าลังอ านาจแห่งชาติ, บทบาทของ
กองทัพไทยในการพัฒนาประเทศ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ (สอบตามตารางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด) 

10.2 ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
10.3 การคิดคะแนน วิชานี้คิดคะแนน 100 คะแนน ดังนี้ 

- สอบกลางภาค   25  คะแนน  
(ข้อสอบแบบปรนัย  50 ข้อ ๆ ละ 0.5  คะแนน  รวม 25 คะแนน) 

- สอบปลายภาค  25  คะแนน  
(ข้อสอบแบบปรนัย 50  ข้อ ๆ ละ 0.5 คะแนน  รวม 25 คะแนน) 

- คะแนนเข้าห้องเรียนและการศึกษาดูงาน  30  คะแนน   
(อาจารย์ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คะแนน) 

- คะแนนจากผู้บรรยาย 20 คะแนน (ผู้บรรยายจะเป็นผู้ให้คะแนน) 
 

11. การประเมินผลการเรียน 
 อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

สัดส่วน (ร้อยละ) เกรด 
100 - 80 A 
79  - 75  B+ 
74  - 70 B 
69  - 65 C+ 
64 - 60 C 
59  - 55 D+ 
54 - 51 D 
49 - 0 F 
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12. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 

หมู่ 1  วันพฤหัสบดี    เวลา 13.00 -16.00 น.  ห้องเรียน ศร.3 - 203 
สัปดาห์

ที่ 
วัน / เดือน / ป ี เนื้อหา กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน  

1 พฤ 3 ส.ค. 60 บทน า การพัฒนาความมั่นคงฯ บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตนัสนุ 
2 พฤ 10 ส.ค. 60 ประเด็นร่วมสมัยทหารกับการพัฒนาประเทศ บรรยาย พ.อ.ธาวิน  อัครเมธายุทธ /

ผู้บรรยาย   สปท. วปอ. 
3 พฤ 17 ส.ค.60 วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย 

ความมั่นคงและความเปลี่ยนแปลง : 
ยุคก่อนกรุงสุโขทัย ยุคกรุงสุโขทัย  
ยุคกรุงศรีอยุธยา 

บรรยาย  น.อ.เทอดชัย โชติพันธุ์/
ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

4 พฤ 24 ส.ค. 60 ความมั่นคงและความเปลี่ยนแปลง :  
ยุคกรุงธนบุรี และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 

บรรยาย  น.อ.เทอดชัย  โชติพันธุ์ 
/ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

5 พฤ 31 ส.ค.60 องค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ 
ที่ส าคัญ  

บรรยาย/อภิปราย  พ.อ.อรรคเดช ประทีปอุษา
นนท์/ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

6 พฤ 7 ก.ย. 60 ภัยคุกคาม และความมัน่คงรูปแบบใหม่
สถานการณ์ของโลกที่กระทบตอ่ความมั่นคง 

บรรยาย/อภิปราย พ.อ.อรรคเดช ประทีปอุษา/
สปท. วปอ. 

7 พฤ 14 ก.ย. 60 ความมั่นคงแห่งชาติดา้นการเมอืงทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วม 

บรรยาย/อภิปราย  พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์/
ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

สอบกลางภาค วันอาทิตยท์ี่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00-14.00 น. 

8 พฤ 28 ก.ย.60 ความมั่นคงแห่งชาติดา้นเศรษฐกิจ บรรยาย/อภิปราย พ.อ.เลอพงษ์ บุญชนะภักดี/
ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

9 พฤ 5 ต.ค.60 กล่าวน ายุทธศาสตร์ชาติและ 
ก าลังอ านาจแห่งชาติ  

บรรยาย/อภิปราย พ.อ.เอกชลิต  สยังกูล/
ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

10 พฤ 12 ต.ค.60 ความมั่นคงแห่งชาติดา้นการป้องกันประเทศ บรรยาย/อภิปราย/ 
กิจกรรมกลุ่ม 

พ.อ. ศุภธัช  นรินทรภักดี 
/ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

11 พฤ 19 ต.ค.60 ความมั่นคงแห่งชาติดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย/ีการพลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

บรรยาย/อภิปราย  พ.อ. ประกาศิต เทศวิศาล
ผู้บรรยาย  
สปท. วปอ. 

12 พฤ 2 พ.ย.60 ความมั่นคงแห่งชาติดา้นสงัคมจติวิทยา  บรรยาย/อภิปราย/
กิจกรรมกลุ่ม 

พ.อ.ธาวิน  อัครเมธายุทธ/
บรรยาย สปท. วปอ. 

13 พฤ 9 พ.ย.60 บทบาทของกองทัพไทยในการพัฒนา 
ประเทศ 

บรรยาย/อภิปราย  พ.อ. ศุภสิทธิ์  ชิตท้วม 
/ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

14 พฤ 16 พ.ย.60 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
ความมั่นคงแห่งชาต ิ

บรรยาย/อภิปราย  พ.อ. เลียบ   จันทร์สุขโข 
 

15 พฤ 23 พ.ย.60 สรุป/ทบทวน บรรยาย/อภิปราย  พ.อ.ธาวิน  อัครเมธายุทธ/
ผู้บรรยาย สปท. วปอ. 

สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา  12.00-14.00 น. 

       ลงนาม................................................................ผู้รายงาน 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินทร์   ตันสุน) 

                      กรกฎาคม 2560     


