เอกสารนาหลักสูตรเสนาธิการทหาร
รุ่นที่ ๕๙
หมวดวิชาที่ ๒
“เอกสารวิจัย”

จัดทาโดย : กองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒

คานา
เอกสารนานัก ศึกษาหลักสูต รเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๙ หมวดวิชาที่ ๒ เอกสารวิจัย ฉบับนี้
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ท ราบถึ ง ภารกิ จ ของกองวิ ช าเอกสารวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา
จานวนหน่วยกิต วิธี การเรียนการสอน กาหนดการศึกษา ผลผลิต ผลลั พธ์ที่ ต้องการ และกิจกรรมที่นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติ อีกทั้งหลักเกณฑ์การประเมินผลในการมอบรางวัลเอกสารวิจัยประเภทต่างๆ ทั้ง นี้เพื่อให้การ
จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์
ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หากมี ข้ อสงสัย หรือ ค าแนะน าประการใด กรุ ณ าติ ด ต่อ เพื่อ ให้ข้ อ มูล ที่ กองวิช าเอกสารวิจั ย ฯ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณ
เป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
นาวาอากาศเอก
(อาทิ ต ย์ เจนจบสกลกิ จ )
ผู้ อานวยการกองวิ ช าเอกสารวิ จั ย
วิ ท ยาลั ย เสนาธิ การทหาร สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ

๓

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
กล่าวทั่วไป
ภารกิจของ วสท.สปท.
๓
วิสัยทัศน์
๓
ปรัชญา
๓
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
๓
กองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (กวว.วสท.สปท.)
ภารกิจของ กวว.วสท.สปท.
๔
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเอกสารวิจัย
๔
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
๔
ขอบเขตของการศึกษา
๕
กาหนดการศึกษา
๖
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการทาวิจัย
๗
ตารางแสดงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
๗
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทาเอกสารวิจัย
๘
การประเมินผลการศึกษา
๙
การพิจารณาคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่น
การพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นและชมเชย
๑๐
การพิจารณารางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ
๑๒
เอกสารอ้างอิง
๑๒
คู่มือเอกสารวิจัย วสท.สปท. พ.ศ.๒๕๖๐
แถลงหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยการทาเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการทาวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยการให้รางวัลเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘

๔

ภารกิจของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.สปท.)
วิทยาลั ยเสนาธิ การทหาร สถาบันวิ ชาการป้ องกั นประเทศ มี หน้าที่ ประศาสน์ วิทยาการให้ แก่
นายทหารชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร การปฏิบัติการร่วม/ผสม และวิทยาการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและอานวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติมีผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นองค์กรชั้นนาในระดับอาเซี ยน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิต ผู้นา
ด้านยุทธศาสตร์ทหาร และด้านการปฏิบัติการร่วม/ผสม

ปรัชญา
วิทยาลัยเสนาธิการทหารมีหลักในการให้การศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. หลั กการและวิ ธีการส าคัญ กว่ ารายละเอี ยด เพื่ อส่ ง เสริ มให้ นั กศึ กษารู้ จักคิ ด มี ความเข้ าใจ
และรู้จักแก้ปัญหา
๒. ยึดถือวัตถุประสงค์ของส่วนรวม โดยคานึงถึงประโยชน์ด้านการป้องกันประเทศเป็นส่วนรวม
ยิ่งกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์เฉพาะเหล่าทัพของตน
๓. มีเสรีในการแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษา มีสิทธิได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มยุทธนาธิปัตย์
ต้องมีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กาหนดให้ครบถ้วน ดังนี้
๑. มีผลการประเมินความรู้ ความสามารถระดับพอใช้ ขึ้นไป
๒. ส่งผลงานเอกสารวิจัย และมีผลการประเมินระดับพอใช้ ขึ้นไป
๓. มีเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. มีผลการประเมินคุณลักษณะผู้นาทางทหารระดับพอใช้ ขึ้นไป

๕

กองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
(กวว.วสท.สปท.)
ภารกิจของกองวิชาเอกสารวิจัย (กวว.วสท.สปท.)
มีหน้ าที่ ให้ การศึ กษาในเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บวิ ชาที่ ว่ าด้ วยการจั ดท าเอกสารวิ จัย ควบคุ มการจั ดท า
เอกสารวิจัยของนักศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดทาโครงการวิจัยของหน่วย และดาเนินกิจการห้องสมุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษาของหมวดวิชาที่ ๒ เอกสารวิจัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการวิจัย
๒. สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
๓. สามารถนาเสนอผลงานโดยวิธีการพูดและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
๔. สามารถนาเสนอผลงานโดยวิธีการเขียนและจัดทารายงานเอกสารวิจัย
๕. สามารถนาความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาและการพัฒนางานในระหว่าง
การศึกษาตามหลักสูตรเสนาธิการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลผลิต(Output) ที่ตัองการจากการศึกษาในหมวดวิชาที่ ๒ เอกสารวิจัย
ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาสามารถผลิ ต เอกสารวิ จั ยที่ มี คุ ณค่ า ได้ มาตรฐานในเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บกิ จการ
ทางทหารให้กองทัพไทย สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนากองทัพ และใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการ
สาหรั บพัฒนาในขั้นต่อไป ดังนั้นนักศึ กษาทุ กคนจะต้องส่ง ผลงานเอกสารวิจัยคนละ ๑ เรื่อง ที่เกี่ยวกั บการ
ปฏิบัติการร่วม/ผสม การทหาร และความมั่นคงของชาติด้านอื่นๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการจากการศึกษาในหมวดวิชาที่ ๒ เอกสารวิจัย
ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาสามารถคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบ สามารถน าเสนอผลงาน
เพื่อแก้ปัญหา หรือการพัฒนางานผ่านกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ การกาหนด
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลหลักฐานอ้างอิง การวิเคราะห์ อภิปรายผล และการสรุปผล รวมทั้ง
การเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖

ขอบเขตการศึกษา
หมวดวิชาที่ ๒ เอกสารวิจัย จานวน ๓ หน่วยกิต ๗๙ ชั่วโมง แบ่งเป็น การบรรยาย ๑๙ ชั่วโมง
และการปฏิบัติ ๖๐ ชั่วโมง ดังนี้
ตอนวิชาที่ ๑ หลักการทาเอกสารวิจัย (วสท. ๒๑๐๐/๑ หน่วยกิต/๑๐๐ คะแนน)
การให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องหลักการและกระบวนการวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนาการแถลง
ผลการสัมมนา และการสรุปผลการสัมมนาจัดทาเอกสาร
ตอนวิชาที่ ๒ การจัดทาเอกสารวิจัย (วสท. ๒๒๐๑/๑ หน่วยกิต/๑๐๐ คะแนน)
การดาเนินการตามกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นการกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
งานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การอภิปรายและสรุปผล ตลอดจนการจัดทารายงานการวิจัย
ในรูปแบบเอกสารวิจัย
ตอนวิชาที่ ๓ การนาเสนอและการแถลงผลการวิจัย (วสท. ๒๓๐๑/๑ หน่วยกิต/๑๐๐ คะแนน)
การน าเสนอโครงร่ า ง ความคื บ หน้ า และการแถลงปกป้ อ งเอกสารวิ จั ย รวมทั้ ง การตอบข้ อ ซั ก ถาม
ของคณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย วสท.สปท.

๗

กำหนดกำรศึกษำหมวดวิชำที่ ๒ (เอกสำรวิจัย) สำหรับ นศ.วสท.รุ่นที่ ๕๙
รหัสวิชำ
๒๐๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๓
๒๑๐๗
๒๑๐๔
๒๑๐๒
๒๓๐๐
๒๑๐๕
๒๑๐๓

๒๓๐๐
๒๑๐๘
๒๑๐๖
๒๑๐๘
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๓๐๐

รำยชื่อวิชำ (จำนวนชั่วโมง)
ชี้แจงการเรียนการสอนหมวดวิชาที่ ๒
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิจัย
กระบวนการและการออกแบบการวิจัย
การเขียนโครงร่างเอกสารวิจัย และจัดทารายงาน
เอกสารวิจัย
การกาหนดปัญหาการวิจัยและการทบทวน
วรรณกรรม
หลักการเขียนเอกสารวิจัย (คุณภาพ /ผสมผสาน)

วัน/เวลำ
๑๘ ต.ค.๖๐
๑ พ.ย.๖๐ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐)
๖ พ.ย.๖๐ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐)
๑๕ พ.ย.๖๐ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐)

ชื่อผู้สอน
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
ผอ.กวว.วสท.สปท.

๑๖ พ.ย.๖๐ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐) ผศ.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
๑ ธ.ค.๖๐ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐) ผศ.ดร.พิพัฒน์
นนทนาธรณ์
(วสท.๕๘)
สอบโครงร่าง
๒๖ – ๒๗ ธ.ค.๖๐
ผอ.กวว.วสท.สปท.
(๐๘๓๐ – ๑๕๓๐)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒ ม.ค.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐) ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
ตัวอย่างการนาเสนอผลงานวิจัย
๑๔ ก.พ.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐) ผศ.ดร.พิพัฒน์
นนทนาธรณ์
(วสท.๕๘)
น.อ.อานนท์ จารุสมบัติ
(วสท.๕๘)
น.อ.เอกสิทธิ์ วุฒิเผ่า
(วสท.๕๗)
แถลงความคืบหน้า (บทที่ ๑ – ๓)
๒๗ – ๒๘ ก.พ.๖๑
ผอ.กวว.วสท.สปท.
(๐๘๓๐ – ๑๕๓๐)
การสัมมนา เรื่อง การออกแบบงานวิจัย
๒๑ มี.ค.๖๑ (๐๘๓๐ - ๑๑๓๐) ผอ.กวว.วสท.สปท.
การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย ๓ เม.ย.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๕๓๐) ผศ.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
การเสนอผลสัมมนา เรื่อง การออกแบบงานวิจัย
๔ เม.ย.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐) ผอ.กวว.วสท.สปท.
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๘ พ.ค.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๕๓๐) ผอ.กวว.วสท.สปท.
๙ พ.ค.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐)
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๑๖ พ.ค.๖๑ (๐๘๓๐ – ๑๑๓๐) ผอ.กวว.วสท.สปท.
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย
๔ – ๕ มิ.ย.๖๑
ผอ.กวว.วสท.สปท.
(๐๘๓๐ – ๑๕๓๐)

๘

อาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการทาวิจัย
๑. อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย เพื่อให้คาแนะนานักศึกษาในการจัดทาเอกสารวิจัยแต่ละบุคคล
โดยวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ จะเป็นผู้กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยให้ ๑ ท่าน
๒. อาจารย์ ที่ ปรึ กษาภายนอก (ที่ ปรึ กษาสายวิ ทยาการ) เพื่ อให้ มาปรึ กษาเฉพาะด้ านส าหรั บ
การจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาภายนอกเอง ๑ ท่าน (หลักเกณฑ์
ตามระเบียบว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการทาวิจัย วสท.สปท. พ.ศ.๒๕๕๘)

ตารางแสดงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
รหัสวิชำ
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒

รำยชื่อวิชำ (จำนวนชั่วโมง)
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๑) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๒) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๓) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๔) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๕) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๖) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๗) *นอกเวลา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (๘) *นอกเวลา

วัน/เวลำ
๑ พ.ย.๖๐ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๖ พ.ย.๖๐ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๑๕ พ.ย.๖๐ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๑ ธ.ค.๖๐ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๑๒ ม.ค.๖๑ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๑๔ ก.พ.๖๑ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๒๑ มี.ค.๖๑ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)
๔ เม.ย.๖๑ (๑๒๓๐ – ๑๕๓๐)

ชื่อผู้สอน
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.
ผอ.กวว.วสท.สปท.

๙

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทาเอกสารวิจัย

ส่งโครงร่างฯ
8 ธ.ค.60

ไม่ผา่ น

ผ่าน

สอบโครงร่างฯ
26 – 27 ธ.ค.60

1 M.

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ส่งบทที่ 1 – 2
17 ม.ค.61
ผ่าน

ส่งบทที่ 1 – 3
19 ก.พ.61

2.5 M.

กรรมการประเมิน

ปรับแก้

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

กรรมการประเมิน

ปรับแก้
ผ่าน

ผ่าน

แถลงความก้าวหน้า
27 – 28 ก.พ.61
ผ่าน

ส่งบทที่ 1 – 5
4 พ.ค.61

4 M.

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

กรรมการประเมิน

ปรับแก้
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

กรรมการประเมิน

ปรับแก้

ผ่าน

แถลงปกป้องฯ
4 – 5 มิ.ย.61

ผ่าน

ผ่าน

กวว.ฯ ออกใบรับรอง
20 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61 ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ /
ทาเล่มเอกสารวิจัย (ปกแข็ง 3 เล่ม พร้อม CD)

๑๐

การประเมินผลการศึกษา
ตอนวิ ชาที่ ๑ หลั กการทาเอกสารวิจัย ๑๐๐ คะแนน (ประเมินผลการปฏิบัติ ทั้ งรายบุคคล
และรายกลุ่ม) ดังนี้
๑. การมาเข้ารับการศึกษาในรายวิชา
๒๐ คะแนน
๒. การสัมมนาตามบ่งการที่กาหนด
๕๐ คะแนน
๒.๑ การปฏิบัติเป็นรายบุคคล
๒๐ คะแนน
๒.๑.๑ การมาเข้าสัมมนา
๑๐ คะแนน
๒.๑.๒ การมีเตรียมการและส่วนร่วม
๑๐ คะแนน
๒.๒ การปฏิบัติเป็นรายกลุ่มสัมมนา
๓๐ คะแนน
๒.๒.๑ การเตรียมการ
๑๐ คะแนน
๒.๒.๒ การจัดทาเอกสารสรุปผลการสัมมนา
๑๐ คะแนน
๒.๒.๓ การแถลงผลการสัมมนา
๑๐ คะแนน
๓. การทดสอบความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเป็นรายบุคคล ๓๐ คะแนน
ตอนวิชาที่ ๒ การจัดทาเอกสารวิจัย ๑๐๐ คะแนน (ประเมินผลการศึกษาเฉพาะรายบุคคล) ดังนี้
๑. การดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย (เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์) ๖๐ คะแนน
๑.๑ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
๒๐ คะแนน
๑.๒ การกาหนดปัญหาและการออกแบบงานวิจัย
๒๐ คะแนน
๑.๓ การทบทวนวรรณกรรมและการวางแผนในระเบียบวิธีวิจัย ๑๐ คะแนน
๑.๔ การรวบรวมข้อมูล การอภิปราย และสรุปผล
๑๐ คะแนน
๒. การเขียนเอกสารรายงานการวิจัย (รูปแบบถูกต้องสมบูรณ์)
๔๐ คะแนน
๒.๑ การเขียนโครงร่าง
๑๐ คะแนน
๒.๒ การเขียนความคืบหน้า (บทที่ ๑ – ๓)
๑๐ คะแนน
๒.๓ การเขียนเอกสารรายงานการวิจัย (บทที่ ๑ – ๕)
๑๐ คะแนน
๒.๔ การเขียนเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑๐ คะแนน
๓. การดาเนินการตามจริยธรรมการวิจัย (ประเมินผลการศึกษาเฉพาะรายบุคคล) ผ่าน/ไม่ผ่าน
ตอนวิชาที่ ๓ การนาเสนอและแถลงผลการวิจัย ๑๐๐ คะแนน (ประเมินผลการศึกษาเฉพาะ
รายบุคคล) ดังนี้
๑. การนาเสนอโครงร่างการวิจัย
๔๐ คะแนน
๒. การนาเสนอความคืบหน้า (บทที่ ๑ – ๓)
๒๐ คะแนน
๓. การแถลงปกป้องเอกสารวิจัย (บทที่ ๑ – ๕)
๔๐ คะแนน

๑๑

การพิจารณาคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่น
อ้างถึงระเบียบการให้รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นของ วสท.สปท. กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานเอกสารวิจัยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารวิจัยดีเด่นและชมเชย สาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปัจจุบัน
๒. เอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยในระหว่างเข้ารับ
การศึกษาไม่ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่ น แต่คณะกรรมการพิ จารณาเอกสารวิจัยดี เด่นด้านปฏิ บัติการของ
วสท.สปท. พิจารณาแล้วเป็นผลงานที่ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อหน่วยงานและกองทัพในภายหลัง
สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
สาหรับการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่นและชมเชย มีการดาเนินการ ดังนี้
๑. การแถลงปกป้องเอกสารวิจัยของนักศึกษา จะมีการจัดแบ่งออกเป็น ๔ ห้องสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาเอกสารวิจัย วสท.สปท. (คณะกรรมการสอบเอกสารวิจัยของนักศึกษาจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวตั้งแต่
เริ่มสอบโครงร่าง ความคืบหน้า และการสอบแถลงปกป้องเอกสารวิจัย) พิจารณาให้คะแนนนักศึกษาที่เข้าสอบ
๒. กองวิชาเอกสารวิจัยฯ คัดเลือกนักศึกษาของแต่ละห้องสอบจานวนไม่เกิน ๓ คน ของแต่ละห้อง
สอบ โดยพิ จ ารณาจากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด ๓ ล าดั บ แรก ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล ตอนวิ ช าที่ ๑
และ ตอนวิชาที่ ๒ ของหมวดวิชาเอกสารวิจัยระดับดีขึ้นไป ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่นที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสภาการศึกษา วสท.สปท. ในแต่ละปีการศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก วสท.สปท.)
๓. คณะกรรมการพิ จารณาเอกสารวิจั ยดีเด่ นฯ พิจารณาคัดเลื อกเอกสารวิ จัยดีเด่ นและชมเชย
ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดโดย สภาการศึกษา วสท.สปท.
๔. สภาการศึกษา วสท.สปท. พิจารณาตัดสินผลงานเอกสารวิจัยที่สมควรได้รับเอกสารวิจัยดีเด่น
และชมเชย

๑๒

แผนผังการพิจารณาผลงานเอกสารวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นและชมเชย
คณะกรรมการสอบเอกสารวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก วสท.สปท.ดาเนินการสอบแถลงโครงร่าง
ความคืบหน้า และการแถลงปกป้องเอกสารวิจัย

กองวิชาเอกสารวิจัยฯ รวบรวมคะแนนของนักศึกษาแต่ละห้องสอบ (จานวน ๔ ห้อง) และจัดลาดับผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุด ๓ ลาดับแรกของแต่ละห้องสอบ (ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลของการศึกษาในตอนวิชาที่ ๑
และ ๒ ระดับดีขึ้นไป

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่น วสท.สปท. (ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเลือก
เอกสารวิจัยดีเด่นและชมเชย (เอกสารวิจัยดีเด่นมีเพียง ๑ ผลงานเท่านั้น

สภาการศึกษา วสท.สปท. พิจารณาอนุมัติ ผลงานวิจัยเอกสารดีเด่นและชมเชย

การจัดทาพิธีมอบรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร

๑๓

สาหรับการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ มีการดาเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว มีการนาเสนอผลงานเอกสารวิจัยของตนเองไปเผยแพร่
ภายในหน่วยงานจนเป็นที่ยอมรับว่าใช้งานได้จริง หรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้
๒. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษามีหนังสือเป็นทางการยกย่องในผลงานดังกล่าว
ว่าเป็นประโยชน์ ส่งมาถึง วสท.สปท.
๓. คณะกรรมการพิ จ ารณาเอกสารวิ จั ยดี เด่ นด้ านปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย วสท.ฯ
ดาเนินการตรวจสอบผลการนาเอกสารวิจัยไปใช้ประโยชน์ แล้วรายงานให้สภาการศึกษา วสท.ฯ พิจารณาอนุมัติ
๔. สภาการศึกษา วสท.ฯ พิจารณาอนุมัติผลงานเอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ

แผนผังการพิจารณาผลงานเอกสารวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว มีการนาเสนอผลงานเอกสารวิจัยของตนเองไปเผยแพร่ภายใน
หน่วยงานจนเป็นที่ยอมรับว่าใช้งานได้จริง หรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษามีหนังสือเป็นทางการยกย่องในผลงานดังกล่าว
ว่าเป็นประโยชน์ส่งมาถึง วสท.สปท.
คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่นด้านปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย วสท.ฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบผลการนาเอกสารวิจัยไปใช้ประโยชน์ แล้วรายงานให้สภาการศึกษา วสท.ฯ พิจารณาอนุมัติ

สภาการศึกษา วสท.สปท. พิจารณาอนุมัติ ผลงานวิจัยเอกสารดีเด่นด้านปฏิบัติการ
การจัดทาพิธีมอบรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารของรุ่นใหม่

เอกสารอ้างอิง
- คู่มือเอกสารวิจัย วสท.สปท. พ.ศ.๒๕๖๐
- แถลงหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยการทาเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘
- ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับการทาวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘
- ระเบียบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ว่าด้วยการให้รางวัลเอกสารวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘

