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เร่ือง ขอ,ประซาสัมพนัธ์วารสารสถาบนัวิชาการปอ้งกันประเทศ

เสนอ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

สิงท่ีส่งมาด้วย รายซือ่บทความจากวารสารสถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ ต้ังแต่ป ีพ.ศ.๒๕๕๕

ดว้ย สถาบันวิซาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนนีการจัดทำวารสารสถาบันวิซาการป้องกันประเทศ 
เพือ่เผยแพรอ่งคค์วาม!และวทิยากๆรพางทหาร การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิยา การสกืษา วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้องกับความม่ันคงท้ังปวงโดยตีพิมพ์ราย ๔ เดือน คือ มกราคม -  เมษายน พฤษภาคม -  สิงหาคม 
และกนัยายน -  ธนัวาคม ซ ึง่ไดธ้บัการประเมนิคณุภาพวารสารจาก ศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย 
(Thai-Journal C itation Index (TCI) Centre) รอบที ่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ เปน็วารสารกคุม่ท ี ่ ๒ สาขา 
มบษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จึงขอประซาสมัพนัธว์ารสารสถาบนัวชิาการปอ้งกบัประเทศ เพือ่ใหเ้ปน็ที!่จกั 
มากข้ึน และเพือ่ใหน้กัวิชาการ นักคืกษา ครุอาจารย์ และผู้สนใจ นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง และเช่ือม'๒งกบัองคค์วาม! 
ใน งาน วซิ าการ/งาน วจิยัน ัน้ ๆไดท้ ัง้น ีร้ายซ ือ่บ ท ความตามส ,ิงท'ีสง่มาดว้ย และสามารถอา่นวารสาร 
สถาบนัวิซาการปอ้งกนัประเทศ ออนไลน1ด้ทาง w w w .tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
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ลำตบ บทความ ผู้แต่ง ปทีี/่ฉบบัลี่ จารสาร
1 พระราชพิสิเสด็จออกมหาสมาคมใน ร.ท. เหมันต สุนทร ร.น. กปท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม -

โอกาส'ฟิเศ,ษ; ประวิติศาสตร์แห่งการ 
ถวายความจงรักภักดีใบรัชการปัจจุบัน

บก. สปท. (2555) มกราคม 2555

2 บทบาทห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ 
มหาวิทยาลัยปัองกันประเทศ แห่ง 

สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาองค์ความ! 
ด้านความมนคง

คุณมัณฑนา มาศมาลัย สมข. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(2555)

ตุลาคม - 
มกราคม 2555

3 สาระน่ารู้เก่ียวกับสถานการณ์อุณฉิน สุนทรา พลไตร นิติกรชำนาญ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม -
ตามพระราชกำหนดการบริการราชการ 

ใบสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘

การ (2555) มกราคม 2555

4 วิจารณ์ วิพากษ์ การสืกษาทหาร กบพ.บก.สปท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(2555)

ตุลาคม - 
มกราคม 2555

5 - การปรับเปล่ียนแนวความคิดเร่ืองรัฐกับ 
การรักษาเอกราชสมัยจักรวรรดินิยม

อาจารย์อภิชา ชุติพงค์พิสิฏเ ป็ท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(2555)

ตุลาคม - 
มกราคม 2555

6 การประกันคุณภาพการสืกษาของ 
กองทัพรอบสาม 

(พ.ศ. ๒๕๔๔ -  ๒๔๕๘)

น.ท.วิพล สุฃวิลัย ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(2555)

ตุลาคม - 
มกราคม 2555

1 รู้ภาษาก้าวทับโลกกับสถาบันภาษา 
กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน 

วิชาการปัองกันประเทศ

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(2555)

ตุลาคม - 
มกราคม 2555

8 ประวิติศาสตร์ใกล้ตัวกับอบุสรณ์สทาน ร.ท.หญิง สิรารัตน์ สุระเทพ ป็ท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม -
แห่งชาติและสายบ้ําห่ีไมมวันไหลกลับ 

พ ท่ีล่ีเมืองหลวงของประเทศไทย
ร.น. (2555) มกราคม 2555
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รายงานผลการสำรวจดัชนีตัวช้ีวัตความ ศศย.สปท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม -
ฟอม่ันทางความม่ันคงของประเทศ (2555) มกราคม 2555

(ก.ย. -  ฐ.ค. ๕๔)
รายงานผลการสำรวจดัซบีช้ีวัดความ วิพล สุขวิลัย ป็ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กุมภาทับร -
เจัอม่ันทางความม่ันคงของประเทศ (2555) พฤษภาคม 2555

(National Security Confiffiidence
Index: NSCI) มกราคม - เมษายน

๖๕๕๕
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม วิพล สุขวิลัย ซท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-

(ดอนท่ี 2) (2555) พฤษภาคม 2555

รู้ภาษาก้าวทันโลก กับสถาบันภาษา สถาบันภาษา กองบัญชาการ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-
กองบัญชาการสถานบัญวิชาการ สถาบันวิชาการฟ้องกันประเทศ . (2555) พฤษภาคม 2555

ฟ้องกันประเทศ
บทเรียนความสำเร็จในการแก้ปีญทา ไชยอนันต์ จันทคณาบุรักษ์ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-
IRA กับการแก้1ขป้ญหาความขัดแย้งใน (2555) พฤษภาคม 2555
จังหวัดชายแดนภาคใต้ชองประเทศไทย

การพัฒนาระบบการวัดระยะไกล 
สำหรับการทดสอบจรวด

จัรัฐต้ิ พ้ืนแสน ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
(2555)

กุมภาพันธ์ > 
พฤษภาคม 2555

ภาวะผู้นำโนการบริหารงาน วิพล สุขวิลัย ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
(2555)

กุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม 2555

บทวิเคราะห์ นโยบายไม่แทรกแซงของ มิ'ณทนา มาศมาลัย ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-
จันท่ีมีต่อพม่า (2555) พฤษภาคม 2555
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17 ฟ้อคิดจากการสิกษาทางการทหารของ 
จี'น เฟือสร้างความไว้วางใจระหว่าง 

ใ}ระเทศ

ไชยสิทธ์ ดันตยคุล ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
(2555)

ๆมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2555

18 ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ยาก อย่างท่ีคิด ป้ญญา ศรีสิงห์ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
(2555)

คุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2555

19 งานพระเมรุ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนๆ ะ 
พระราชพิธิสะท้อน ทิพภาวะแห่งองค 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ 
ใบสมัยรัตนโกสินทร์

เหมันต สุนทร ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
(2555)

คุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2555

20 รายงานผลการสำรวจดัชนีช๋ีวดความ สูนย์สืกษายุทธศาสตร์ สถาบัน ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 มิอุนายน -
เช่ือน่ันทางความม่ันคงของประเทศ 

(พ.ค. - ส.ค. ๕๕)
วิชาการป้องกันประเทศ (2555) ก้นยายน 2555

21 รู้ภาษาก้าวทันโลกกับสถาบันภาษา กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 มิคุนายบ -
กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน 

วิชาการป้องกันประเทศ
วิชาการป้องกันประเทศ (2555) กันยายน 2555

22 การประชุมวิชาการระดับชาติในงาน 
ครบรอบ ๑๑ ปี สมศ.

วิพล สุขวิลัย ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
(2555)

มิคุนายบ - 
กันยายน 2555

23 รายงาบวิชาการ เร่ือง การแต่งตงและ 
ย้ายบรรจุกำลังพลในกองทัพดัวยระบบ 

คุณธรรม

ดักติ,สิทธ์ เชิดบุญเมือง ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
(2555)

มิลุนายน - 
กันยายน 2555

24 อนาคตภาพชองประชาคมอาเชิยบ 
(Future of ASEAN Community)

กิตติพงษ์ จันทร์สมบุรณ์ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
(2555)

รถนาย'น - 
กันยายน 2555

25 วิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรป ะ ระเบดิเวลา ฝ่ายวิจัยความเท่ียงธุรกิจ บมจ. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 มิอุนายบ -
ต่อเศรษฐกิจโลก ธนาคารกรุงไทย (2555) กันยายน 2555

26 เลเซอร์กับการประยุกต์ใช้ทางทหาร สหพงษ์เครือเพ็ชร ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
(2555)

มิคุ'นายน- 
กันยายน 2555



“ลังขละบุรี โมเดล'’ รูปแบบความ 
ร่วมมือในการพัฒนา ข้ามแดน (Cross 

Border Development) เพ่ือบุ่งส่ 
ประชาคมอาเข้ยน ะ สิกษากรณกีาร 
พัฒนาร่วม ไทย-พม่า โดยนำปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นเคร่ืองมือ

น้กสืกษาหลักสูตรปฏิบัตการ 
จิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการรุ่นท่ี 

<?)$)0

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556

การเสริมสร้างขีดความสามารถระบบ 
โทรคมนาคมทหาร ในบริบทของ 

โครง'ข่ายการส์อสารอุค'ใหม่ (NGN)

วิรช้'ย ทวานนท์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556) ■

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556

เทวสิทธ้ิ-เทวราซา; แนวความคิด 
เก่ียวกับกษัตริย์ ในระบอบ 

สมบุรณาญาสิทธิราชย์

อภิซา ขุติพงศพิสิฏฐ์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556

การประ,ชุมหัวหน้าสถาบันการสิกษา 
ด้านการน้องกับประเทศ (ARF 

HDUCIM) คร้ังท่ี ๑๖  ณ กรุงน้กกิ'ง

ไชยสิทธ้ี ตันตยกุล ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556

ยุทธศาสตร์ชาติ (Grand National 
Strategy)

พระท่ีน่ํงองค์สำคัญในการพระราชพิธี 
เสด็จออกมหาสมาคมของรัชกาลน้จจุบัน

ยุหธนาสิบรุ่ ศรีบุรัตน์เดซา 

เหมันต สุนทร

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556 
ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556

พระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์รวมใจของ - 
สถาบันวิชาการน้องกับประเทศ

โซคดี เกตลัมพันธ์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
(2556)

ตุลาคม 2555 - 
มกราคม 2556



แนวโน้มและภัยคุกคามค้านเทคโนโลฮ 
สารสนเทศ

สรุปผลการประชุมสัมมทางวิชาการนา 
นานาชาติ "Climate Change and Its 

Security Implications”
ภารกิจผู้บังคับบัญชาสลาบันวิชาการ 

ฟ้องกันประเทศ

นานาสาระ

รู้ภาษา ก้าวทันโลก กับสถาบันภาษา 
กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน 

วิชาการฟ้องกับประเทศ 
รายงานผลการส่ารวจดัชนีข้ีวัดความ 
ฟอม่ันทางความม่ันคงของประเทศ 

(National Security Conffiifidence 
Index: NSCi) พฤษภาคม - สิงหาคม 

๖๕๕๖

สรุปผลการประเมินคุณภาพการติกษา 
ภายใน และภายนอกสถาบันการติกษา 

ของกองทัพ ปีงบประมาณ ๖๕๕๖

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ 
นายทหารตรวจสอบภายในประจำส่วน 

ราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบจำลอง 
ยุทธ์ ๖๔ และการปีกเสมือนจวิงของ 

สทป.

คุภเศรษฐ์ ติวิสังฃไชย

กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการฟ้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการฟ้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการฟ้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการฟ้องกับประเทศ

ดูบย์ติกษายุทธศาสตร์ สถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ

วิพล สุขวิสัย

ปริชาติ รังสิมาอรุณ

ชำนาญ ชุมทรัพย์

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 
(2556)

กุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 
(2556)

กุมภาพนัธ์- 
พฤษภาคม 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กันยายน 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิกุนายน - 
กันยายน 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กันยายน 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กันยายน 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กันยายน 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กับยายบ 2556

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิถุนายน - 
กันยายน 2556



5 9 การแข่งชับติมอแรงงานโลก โรงเรียนช่างติรอทหาร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 นิสุนายบ -
WorldSkills International (พร!) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (2556) กันยายน 2556

6 0 หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารซ้ัน กองการศึกษา กองบัญชาการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 นิชุ'นาย'น -
บายพล,นองกองทัพใทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (2556) กันยายน 2556

61 อนาคตของกองบัญชาการกองกำลัง 
สหประชาชาติประจำคาบสนุทรเกาหล ะ 

ความสำคัญในการดำเนิบยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคงของสหรัฐฯ ต่อคูนิภาค 

ตะวันออกไกล

โนฐพล แสงจันทร์ ป็ท่ี 4 ฉบับ ท่ี 3 
(2556)

นิอุนายน - 
กันยายน 2556

6 ? เศรษฐกิจท่ีเติบโตของลาว อารยา จุลานนท์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

นิชุ'นาย'น - 
กับยายน 2556

63 วิลัยทัศน์ร่วมของการปฏิบัติการยุทธร่วม ยุทธนาสินธุ ศรีนุรัตน์เดชา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

นิสุ'นายน - 
กันยายน 2556

6 4 ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธคักราช ๒๕๕๗ - คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกับ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 นิชุนายน -
๖๕๖๑ * ราชอาณาจักร พ.ศ. ๖๕๕๕ (2556) กันยายน 2556

65 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ; พุทธราชา 
แห่งอโยธยา

เหมันต สุนทร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(2556)

มิสุนายน - 
กันยายน 2556

66 เทดพระเกียรติพระชันษา ๑  ศตวรรษ กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 นิชุนายน -
สมเด้จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังรฝรณายก
วิชาการป้องกันประเทศ (2556) กับยายน 2556

67 กิจกรรมสถาบันวิชาการป้องกับประเทศ กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
(2557)

ตุลาคม 2556 - 
มกราคม 2557

68 กิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำจ ๖๕๕๗ กองบรรณาธิการ สถาบัน 
วิชาการป้องกับประเทศ

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
(2557)

ตุลาคม 2556 - 
มกราคม 2557



69 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วรรธิดา ฟ้จัยณรงค์สงคราม ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
กองบัญชาการกองทัพไทย (Military (2557) มกราคม 2557

Document ะ Mil-Doc)
70 รู้ภาบาก้าวทันโลกกับสถาบันภาษา กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -

กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกับประเทศ (2557) มกราคม 2557
วิชาการป้องกันประเทศ

71 อากาศยานไร้นักบิน กำลังทางอากาศท่ี เสกลัณน์ ไชยมาดย์ จที ่5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
จำเจน สำหรับกองทัพยุคไหม (2557) .มกราคม 2557

72 ทุนมนุษ๓ บความสำคัญของลังคม ภูธิสส์ ศรีเจริญ จที ่5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
สร้างความม่ันคงของชาติ (2557) มกราคม 2557

73 บทบาทการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณ นาวิน มีนะกรรณ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
ภัย ในเหตุการณ์ อุทกภัย ะ กรณีศึกษา 
การช่วยเหลือชองกองทัพบก ในพ้ืนท่ี

(2557) มกราคม 2557

จังหวัดลพบุรี
74 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาหลักสูตรการ จที ่5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -

และสิงนวดล้อม “สนุทรปราการโมเดล” ปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ็าย 
อำนวยการ รุ่นท่ี ๑๑๖

(2557) มกราคม 2557

75 การก่อการร้ายยุคใหม่ : ยุทธวิธีและ วนันทิยา ทองคณารักษ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
เป้าหมายท่ีฟส์ยนไป (2557) มกราคม 2557

76 การประยุกต์วิถี'คุทธกับการจัดการ ชวลิต ทิชาลัย จที ่5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
สมัยใหม่ (2557) '’ไเกราคม 2557

77 ผลกระทบสิงแวดล้อม กรณี'นามันดิบ คิริรัตน์ บุญโสภา จที ่5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
ร๋ัวไหลลงรุเทะเล (2557) มกราคม 2557

78 สมารีทฃองผม ปรีชา ประดับมุข ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 -
, (2557) มกราคม 2557

79 รายงานการประเมนคุณภาพภายบอก วิพล สุฃวิลัย ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 - ตุลาคม 2556 -
รอบสาม สถาบันการศึกษาของกองทัพ (2557) มกราคม 2557
ไทย จงบประมาณ ๒๕๕.๕ - ๖๕<£๖ 

' ตอนท่ี ๑



87 ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพ กองพิพิธภัณฑ์และอถุสรณ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ -
ไทย สถานแห่งชาติ (2557) พฤษภาคม 2557

88 งานลัปด'าห้วิ1ชาการความม่ันคง สถาบัน กองนโยบายและแผน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ -
วิชาการป้องกันประเทศ ปี 2557 (NDSI กองบัญชาการสถาบันวิชาการ (2557) พฤษภาคม 2557

Security Week 2014) ป้องกันประเทศ
89 กีจกรรมชมรมทุ่นยนต์แมคคาโทรนิค เรือเอก ณรงฤทฮ๋ึ นาคเม้า ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-

โรงเรียนเตรียมทหาร (2557) พฤษภาคม 2557

90 อากาศยานไร้นักบน UAV และ Multi ร้อยเอก ประสพขัย ติลาอ่อน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ -
Rotor โรงเรียนช่าง!เมือทหาร (2557) พฤษภาคม 2557

91 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก นาวาอากาศเอก วิพล สุขวิลัย ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-
สถาบันการติกษาชองกองทัพไทยรอบ (2557) พฤษภาคม 2557

สาม ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ตอบ
ท ี่2

92 เภาษาก้าวทับโลกกับสถาบันภาษา สถาบันภาษากองทัพไทย จที ่5 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์-
กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน กองบัญชาการสถาบันวิชาการ (2557) พฤษภาคม 2557

วิชาการป้องกับประเทศ ป้องกันประเทศ
93 พลังงานไนภูมิภาคเอเชียกลางกับ ณรงค์ศติ&ร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิอุบายน -

ประเทศไทย (2557) กันยายน 2557
94 ความย่ังยืนของน้ําตาลโตนดกับความ บภสมน นิจรันคร้ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -

ม่ันคงทางอาหารด้วยวิถีการผลิตโดยภูมิ (2557) กันยายน 2557
ป้ญญาท้องถ่ิน

95 นโยบายชนชาติส่วนน้อยชอง พคท. เจริญพงค์ พรหมศร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -
กรณีติกษา ชนชาติส่วนน้อยชาวมลายู (2557) ก้นยายน 2557

ในพ้ืนท่ี จ.'ชายแดนภาค'ไต้ั
96 รู้ภาษาก้านทันโลกกับสถาบันภาษา กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -

กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ (2557) กันยายน 2557
วิชาการป้องกันประเทศ



97 แนวทางการนำเสนอข้อมูล ธีรารัตน์ สุระเทพ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -
ประวิติศาสตร์ในอบุสรณ์สภานแห่งชาติ (2557) กันยายน 2557

ติกษากรณีมุสลมในราชสำนัก -
98 ความร่วมมือด้านการติกษา กับการ ไชยสิทธิ, ตับตยคุล ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -

สร้างความไว้เน้ือเพ่ือใจระหว่างประเทศ (2557) . กันยายน 2557

99 สภาพและบิญหาการดำบินงานประกัน กองคุณภาพและมาตรฐานการ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -
คุณภาพการติกษาของ ! เกศึกษา'ทหาร กองบัญชาการ (2557) กันยายน 2557

สถาบันการติกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม สถาบันวิชาการบิองกันประเทศ

100 จน มหาอำนาจ หรือ มาหาอำนาจ ใบ พีรญา บุนนาค ปีห่ี 5 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน -
ศตวรรพี ่21 (2557) กับยายน 2557

101 รู้ภาษาก้าวทันโลกกับสถาบันภาษา กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 กุมภาพนัธ์-
กองทัพไทย กองบัญชาการสถาบัน วิชาการบิองกันประเทศ (2557) พฤษภาคม 2557

วิชาการบิองกันประเทศ
102 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก วิพล สุขวิลัย ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 กุมภาพนัธ์-

สถาบันการติกษาของกองทัพไทยรอบ (2557) พฤษภาคม 2557
สาม ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ตอน

ท่ี 2
103 จากตินสู่ดาว...ก้าวกระโดดของซัมซุง บิญญา ศรีสิงห์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 กุมภาพันธ์-

(กรฌีติกพาเพ่ือการพัฒนาองค์กร) (2557) พฤษภาคม 2557

104 การวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ ไชยสิหธ๋ึ ตับตยกุล ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 กมุภาพนัธ์-
ไทย - จีน (2557) พฤษภาคม 2557

105 อากาศยานไร้นักบิน UAV และ Multi ประสพขัย ติลาอ่อน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 กุมภาพันธ์ -
Rotor โรงเรียนช่าง!เมือทหาร (2557) พฤษภาคม 2557



106 กิจกรรมชมรมหุ่นยนต์แมคคาโทร,มิค 
โรงเรียนเตรียมทหาร

ณรงค์ฤทซ่ํ นาคเม้า ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 
(2557)

107 "บทวิเคราะห์กรอษการดำเนบงานด้าน 
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก" 
"NIST’s Framework for Improving 

Critical Infrastructure 
Cybersecurity"... โอกาส ภัยคุกคาม 

และความเสียง

ปริญญา หอมเอนก ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 
(2557)

108 งานสัปดาห์วิชาการความม่ันคง สถาบัน กองนโยบายและแผน ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4
วิชาการฟ้องกันประเทศ ปี 2557 (NDSI 

Security Week 2014)
กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 

ฟ้องกันประเทศ
(2557)

109 ห้องพิพิธภัณฑ์เอสิมพระเกียรติจอมทัพ กองประวิตศาสตร์และ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4
ไทย พิพิธภัณฑ์ทหาร 

กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 
ฟ้องก้นประเทศ

(2557)

110 รู้ภาษา ก้าวทันโลก กับสถาบันภาษา กองบรรณาธิการ สถาบัน ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1
กองทัพไทย วิชาการป้องกันประเทศ (2557)

111 ฟ้จจัยเชีงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
การทำงานชองบุคลากรทางการแพทย์ 

รพ.พระมงกุฎเกล้า

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ป็ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(2557)

112 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้า และการ 
ท่องเท่ียวชองไทยภายใต้ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเชียน

มนตรี โสคติยาบุรักษ์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(2557)

113 ยุทธศาสตร์ทหาร & ยุทธศาสตร์ 
ปฏิบัติการ

ยุทธนาสินธุ ศรีบุรัตน์เดซา ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(2558)

กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม 2557

กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม 2557

กุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม 2557

กุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม 2557

ตุลาคม - 
ธันวาคม 2557

ตุลาคม - 
ธันวาคม 2557

ตุลาคม - 
ธันวาคม 2557

ตุลาคม - 
ธันวาคม 2557



114 งานโบราณคดีและประวิดศาสตร์ ดาม กองประวิติศาสตร์และ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม -
รอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี พิพิธภัณฑ์ทหาร 

กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ

(2558) ซ้นวาคม 2557

115 แบบจำลองฟ้จจัยภายไนองค์กรท่ีมี 
อิทธิ'พลต่อ'พฤติกรรมการเป็นสมา?กท่ีดี 

ต่อองค์กร

พัชรี สำอางเนตร ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(2558)

มกราคม - 
เมษายน 2558

116 การถอดแบบเคร่ืองยิงจรวดต่อท่ีอากาศ 
ยาบรุ่น QW-2 เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

ของ สทป.

นริศ จันทร์'ป้า ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(2558)

มกราคม - 
เมษายน 2558

117 กลยุทธ์การขับเคล่ือนค่านิยมหลักของ 
คนไทย ๑๒ ประการ ท่ีการปฏิบ้ตใน 

สถานดีกษาข้ันพ้ืนฐาน

วีรพงษ์ คล้อยดี ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(2558)

มกราคม - 
เมษายน 2558

118 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียบการ 
สอนหลักสูตรเสนาธิการทหาร 

(กรณีดีกษาของปีการดีกษา 2557)

ป้ญญา ศรีสิงห์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(2558) .

มกราคม - 
เมษายน 2558

119 การปฏิรูปลังคมไทยให้เปีนลังคม 
คุณธรรม

รัฐฉัตร ทุหธวัจบ์คิรี ป็ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(2558)

มกราคม - 
เมษายน 2558

120 การทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ปี 
2557 - 2558 การสำรวจสภาวะ 

แวดล้อมท่ีฟล่ืยนนปลงไป

หัสยา ไทยานนท์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(2558)

มกราคม - 
เมษายน 2558

121 องค์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ กับพระราช กองประวิติศาสตร์และ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มกราคม -
กรณียกิจราสูปถัมภกพระทุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์ทหาร (2558) เมษายน 2558

กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 
ฟ้องกับประเทศ



ผลกระทบด้านกลยุทธ์ธุรกิจคุณภาพ 
การบริการของร้านค้าปลีก และ 

คุณภาพสินค้าท่ีมือิทธิพลต่อความภักดิ 
ของลูกค้า ะ กรณีศกษา สินค้า Do -  It 

-  Yourself ของร้านค้าปลีก

ปิยพล ควรสุทฮ้ี ปึท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน 
การศึกษาหลักสูตรวิขาทหารกับ 

แรงฐงใจในการศกษาต่อในหลักสูตร 
นักศึกษาวิขาทหาร ข้ันปีท่ี ๔ โรง1รียน 

รักษาดินแดน ดูนย์การกำลังสำรอง

สุดารัตน์ ขาดิวิริยะสกุล ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

กระบวบการการสร้างสถานการณ์ฝืก 
ทางทหาร โดยใช้การจำลองการแเก 

เสมือนจริง

ธีระพงษ์ สนธยามาลย์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

กระบวนการสร้างสันติสุข ในพ้ืนท่ี 
ขัดแย้งจังหวัด ขายแดนภาคใต้ 

กรณีศกษา หมู่บ้านซือเลาะห์ ตำบล 
เรียง อำเภอรีอเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ธวัขขัย ต้ังพิทักษ์กุล ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

มาตรฐานอากาศยาบไร้นักบิน กับการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมบ้องกันประเทศ

วรคง มีกล้า ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

การพัฒนามาตรฐานการรักษาความ 
ม่ันคงปลอดภัยไขเบอร์ (Cyber 
Security) ของกระทรวงกลาโหม

. ศวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม - 
สิงหาคม 2558

การพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
(2558)

พฤกษาคม- 
สิงหาคม 2558



พระอัจฉรียภาพต้านดนตรีเจ้าฟ้ามหา กองประว้ติศาสตร์และ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 พฤกษาคม -
จักรีสิรีนธร รัฐสืมาคุณากรปิยชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร (2558) สิงหาคม 2558

สยามบรมราชๆนารี กองบัญชาการสถาบันวิชาการ
บิองกันประเทศ

บิจจัยเชีงสาเหตุท่ีมืผลต่อความภักดี กุลวรรณ อาจกล้า ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -
ชองลูกค้าสายการบินต้นทุนต่ํา ณ ท่า (2558) ธันวาคม 2558

อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทัศนคติของผู้บรีหารระดับสูงต่อ ขัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -
บทบาทชองทหารในทางการเมืองไทย A 
study on Attitudes of Executives 
on the Roles of Military in Thais

(2558) ธันวาคม 2558

Politics
กระบวนทัศน์การบรีหารการสืกษาเพ่ือ เสน่ห์ ฎีกาวงค์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -

เตรียมกำลังพลของกองทัพอากาศ (2558) ธันวาคม 2558
แนวทางการแก้บิญหาการค้ามนุษย์ ภัทราวรรณ เวชซศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -

อย่างนุรณาการ Integrated 
Approach for Combating

(2558) ธันวาคม 2558

Trafficking in Persons
การปฏิบัติการล่ือสารร่วมใบภารกัจการ สุรเดช เคารพครู ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -
ช่วยเหลือต้านมนุษยธรรม และบรรเทา 
สาธารณภัยเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเชียบ

(2558) ธันวาคม 2558

บทบาทของครอบครัวภายหลังความ จารีศรี กุลสิรีบิญโญ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -
พิการทางการเคล่ือนไหวของทหารจาก (2558) ธันวาคม 2558
เหตุความม่ันคงในสามจังหวัดชายแดบ 

ภาคใต้



136 ทัวร์สูนย์เหรียญกับผลกระทบต่อความ จัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
ม่ันคง'ของไทย I าาาe Impacts of Low 
Cost Tourism on National security

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน -
(2558) ธันวาคม 2558

137 ASEAN กับ สถาปีตยกรรมด้านความ ดูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน 
ม่ันคง1ของภูมิภาค วิชาการปัองกันประเทศ

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 
(2558)

กันยายน - 
ธันวาคม 2558

138 ปัจจัยด้านอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพล กิติศักด๋ึ มงคลชาติ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
ต่อทัศนคติของพลทหารกองประจำการ (2559) เมษายน 2559

กองพับทหารปีนใหญ่ท่ี 19

139 แนวทางการบริหารจัดการของหน่วย สุขิน ยาปับ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม.-
ทหารในกองพลทหารราบท่ี 7 ส่ (2559) เมษายน 2559

ความสำเร็จในการแกศึกษา
140 การออกแบบสมการจาลองส่วนฐาน นริศ จันทร์'นา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -

แผ่นเคล่ือนไหวของเคร่ืองช่วยแกยาน (2559) เมษายน 2559
เกราะ

141 กองทัพไทยกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ ภูมิใจ เลขสุนทรากร ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
การจัดการความม่ันคงขายแดนแบบ (2559) เมษายน 2559

องค์รวมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกัจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว
142 มาตรฐานคนประจำเรือขบส่งสินค้าทาง สารัตน์ เถ่ือนสุวรรณ

ทะเลของไทยกับอบุสํญ่ญาระหว่าง 
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานการแกอบรม

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - 
(2559) เมษายน 2559

การออกประกาศนียบัตรและการเข้า 
ยามสำหรับคนประจำเรือ



143 เคร่ืองแบบทหารไทยในสมัยรัขกาลท่ี ๕ กฤตติยา ตับติคุล ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
-  รัฃกาลท่ี ๗ กับความม่ันคงของชาติ (2559) เมษายน 2559

144 ตัวแบบการพัฒนาผู้นำท่ีเหมาะสมใน อนุรักษ์โชติดิลก ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
สถานการณ์วิกฤติ (2559) เมษายน 2559

145 หสักการ และแนวคิด การจัดทำ ยุทสนาสินฮุ ศรีบุรัตน์เดชา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
ยุทธศาสตร์ชาติ วปอ. (2559) เมษายน 2559

146 ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารท่ี วรรหวิพา รัศมี ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-
นีต่อการจัดการเรียบการสอน วิชา (2559) สิงหาคม 2559

คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมทหาร THE 
OPINIONS OF PRE-CADET ABOUT 

TEACHING MATHEMATICS OF 
ARMED FORCES ACADEMIES 

PREPARATORY SCHOOL

147 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ อรัญญา ออมสินสมนุรณ์
เปล่ียนแปลงนละความผูกพันต่อองค์กร 

กับคุณภาพชีวิตการทำงานของ 
ข้าราชการทหาร กรมแพทย์ทหารบก

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
(2559) สิงหาคม 2559

148 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เสาวนีย์ รอดหยู่
ของการส่งออกมังคุดไทยไปตลาดจีน

149 การพัฒนาแนวทางการท่ีอสารทาง มนวดี ต้ังตรงหฤทัย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Communication: STRATCOM) ของ 
กองบัญขาการกองทัพไทย

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
(2559) สิงหาคม 2559

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
(2559) สิงหาคม 2559



159 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกับ 
การเติบเรือ‘ขบส่งสินค้าพาณิชยนาวีของ

ไทย International Maritime 
Organization and Merchant 

Marine of Thailand
160 การถ่วงดุลอำนาจระหว่างประเทศ 

มหาอำนาจ:วิเคราะห์ตามทฤษฎีสัจนิยม
ใหม่

161 การปรับปรุงกระบวนการการบริหาร
สินค้าคงคลังโดยใช้ทฤษฎีไคเข็น 

กรณีศึกษา: คลังเคร่ืองแต่งกาย กรม 
ยุทรบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพ 

ไทย
162 ความคิดเห็บของนักบินในหน่วยบินท่ีมี 

ต่อการดรวจสอบมาตรฐานการบินและ 
ประเมินค่าหน่วยบิน ประจำปีของกอง
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเร 

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

163 แนวทางการแก้บิญหาการบินพลเรือน
ของไทยอย่างย่ังยืน Sustainable

สารัตน์ เถ่ือนสุวรรณ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 
(2559)

บรรจง ไชยสังกา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 
(2559)

จารุวัฒน์ เนตรน่ิม ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

ภาณุวัตร เรืองประยูร ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

ปริขา ประดับมุข ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

กันยายน - 
สันวาคม 2559

กนัยายน- 
ธันวาคม 2559

มกราคม - 
เมษายน 2560

มกราคม - 
เมษายน 2560

มกราคม - 
เมษายน 2560

Solutions for Solving Thai Civil 
Aviation



164 แนวทางการสร้างความร่วมมือในการ 
ต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่าง

ราชอาณาวักรไทย สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประขาขนลาว และ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา:

กรท!?เกบา เสันทางเช่ือมต่อระหว่าง 
เชียงราย -  หลวงน้ําทา -  สิบสองปีนนา 

- พ!ยงตุง

165 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา

166 การประยุกต์แนวคิดการแข่งขันสะสม 
อาจุธฃอง Samuel Huntington เพ่ือ 
วิเคราะห์ความม่ันคงระหว่างประเทศ
ในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

167 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศภายใต้กรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
168 กระบวบเครองประกอบพระราข 

อิสริยยศประเภทเคร่ืองสูงในการแสดง 
โขน The Procession of Umbrellas
of State as the Royal Regalia in 

Khon

169 Behaviors of Thais in Protecting 
their Smartphones from Cyber 
Threats พฤติกรรมของคนไทยในการ

ป้องกันสมาร์ทโฟนจากภัยคุกคามทางไซ

ภูมิใจ เลขสุนทรากร ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1
(2560)

สุมานพ คิวารัตน์ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

บดินทร์ สันทัด ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

วิษณุ ม่ังค่ัง ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(2560)

คุภขัย อินสว่าง ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
(2560)

Varin Khera ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
(2560)

มกราคม - 
เมษายน 2560

มกราคม - 
เมษายน 2560

มกราคม - 
เมษายน 2560

มกราคม - 
เมษายน 2560

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

เบอริ



170

171

172

173

174

175

176

การประเมินการแกนักสืกษาวิขาทหาร 
ของศูนย์ฝืกนักดีกษาวิซาทหาร 

กรมการสัตว์ทหารบก

ดลฤดี วาสนานนท์ ปีท่ี 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม- 
สิงหาคม 2560

?วอำนาจ ะ การจัดระเบียบความม่ันคง 
ทางการเมือง (Biopower: Disciplining 

Security in Politics)

พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ ป็ท่ี 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

Civil-Military Cooperation in 
Disaster Relief Operations: A Case 

Study of the 2004 Sumatra- 
Andaman Earthquake Disaster 

Relief Operation in Thailand

ผณิตา ไชยศรี ปีที 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

Thai-Us Relations in Terms of 
Politics and Security: Impact of 

the 2014 Thai Coup D'Etat"

อัยรัฐ โกษาคุล ปีที 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การ 
บีองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

เพ่ือเสริมสร้างความยงยืนของ 
ประขาคมการเมืองและความม่ันคง 

อาเจัยน

ธนภัทร เนยทูล ปีที 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

บทบาทในการรักษาสันติภาพและความ 
ม่ันคงของกองกำลังบีองกันตนเองญ่ีม่ัน

บ.อ. ดร. บีญญา ศรีสิงห์ ปีที 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงฺ'หาคม 2560

อบุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ 
ปลอดภัยแห่งขืวิตในทะเลกับการ 

ตรวจสอบ น้ําหนักมวลรวมของสู้คอน

สารัตน์ เถ่ือนสุวรรณ ปีที 8 ฉบับที 2 
(2560)

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560

เทนเนอร์บรรจุสินค้าสำหรับการขนส่ง
ทางทะเล



177

178

พระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กองประวิตศาสตร์และ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พิพิธภัณท์ทหาร (2560)

พลอดุลยเดข รัชกาลท่ี ๙  กองบัญชาการสถาบันวิชาการ
ป้องกับประเทศ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กิติมา ชุมอาจ
ในการพัฒนาแรงงาน กรณีสืกษา ด้าน 
การเขยนแบบและผลิตด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ในการผลิต

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

179 การจัดการภาครัฐในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตการค้ามนุษย์ 

กรณีดืกษา แรงงานภาคประมงทะเล
ใบจังหวัดสบุทรสาคร

180 การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนเทกัษะทางภาษา

181 โมเดลป้จจัยเชิงเหตุของคุณภาพข้วิตใบ
การทำงานชองข้าราชการทหาร! 

Antecedent m odel of quality of 
work-life of the Royal Thai Army 

Forces
182 Educational Cooperation between 

Royal Thai Armed Forces and The
United State

183 กลยุทธ์ในการพัฒนาปีจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อองค์การแห่งการเรียบรู้ชอง 

สถาบันอุดมสืกษาสังกัด 
กระทรวงกลาโหม

จำลอง ช่วยรอด

น.อ. ดร. ป้ญญา ศรีสิงห์

ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Panitee Lekkla

วันด็ โตสุวรรณ

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

กนัยายน- 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

กันยายน - 
ธันวาคม 2560



184 บทบาทภูมิซญญาท้องถ่ินต่อการพัฒนา อัจฉรา ขลายนนาวิน
ชุมซบของตนเองหลังภัยพิบัติเพ่ือความ 
พร้อมในการเข้า^ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ะ กรณีสืกษา อำเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย The Role of 
Popular Wisdom for Community 

Development after disaster in 
order to ASEAN Community 

Preparednes

ป็ท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
(2560) ธนวาคม 2560

185 Management of NGO/INGO in อรรคเดช ประทีปอุษานนท์
Thailand: Development, practices, 

concerns and recommendation

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
(2560)

กันยายน - 
ธันวาคม 2560

186 แนวทางการพัฒนากองทัพไทยด้านการ ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร
รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - 
(2560) ธันวาคม 2560

187 อบุสรณ์สถานแห่งชาติกับรางวัล
Museum Thailand Awards 2017

กองประว้ติศาสตร์และ 
พิพิธภัณท์ทหาร 

กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 
ฟ้องกันประเทศ

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
(2561)

มกราคม - 
เมษายน 2561

188 แนวคิดระบบอำนวยการปฏิบ้ติแบบ ชำนาญ ชุมทรัพย์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
เคล่ือนท่ีเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติและสา (2561) เมษายน 2561

ธารณภัย
189 รากสืกแห่งฟ้ญหาค้ามบุษย์ใน จารุพล เรืองสุวรรณ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -

อุตสาหกรรมประมงไทย: ลูก,พเลนัยาว (2561) เมษายน 2561
ของปีญหาเซิงโครงสร้าง

190 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสด้ิ ไ!)ท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
การปฎ๊รูปประเทศ (2561) เมษายน 2561



191 การใช้อำนาจทางการเมืองใน ขวัญทิพย์ สุขสังข์ ป็ท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
สถานการณ์พิเศษเพ่ือจัดระเบียบ (2561) เมษายน 2561

ชายหาดหัวหินอย่างย่ังยืน
192 รูปแบบการจัดภารกิจการปีนแบบใหม่ พิทักษ์พงค์ เอ่ียมเจริญ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -

ของเค^องปีนลำเลียงกองทัพอากาศ (2561) เมษายน 2561

193 การทัฒนาหลักสูตรการแก้บีญหาจาก สุชาดา มีสงฆ์ ปึท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการคิดเป็น (2561) เมษายน 2561
ลำหรับผู้เลียหายจากการค้ามนุษย์

194 หวยใต้ดิน: ความม่ันคงทางรายไต้ของ อิสรีย์ ภักด้ีศรีแพง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
ประเทศไทย (2561) เมษายน 2561

195 การสร้างความม่ันคงชองมนุษย์ต้าน ชนิดาภา บุญเลิศ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
สิงนวดล้อมเช้งบุรผาการแนวทุทธ (2561) เมษายน 2561

196 Evolution of the ASEAN Political- Ektewan Manowong ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
Security Community (APSC) and (2561) สิงหาคม 2561
Thailand’s Defence Diplomacy

197 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ๖ 0  ป็ ชอง โดย นักศึกษาการอบรมพัฒนา
ส่วนราชการ นุ่ง?j Thailand 4.0 สัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย
(พสบ.บก.ทท) รุ่นท่ี 9

สจว.สปท.
198 องค์กรสมองเพ่ือพัฒนากองทัพ . พ.อ. สมบัติ พิมพี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -

(2561) สิงหาคม 2561

199 แนวทางการนำนโยบายรัฐบาล ศุภโชค นิจสุ'นกิจ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
อิเล็กทรอปีกฟ้,ปปฏิบัติใบองค์การ (2561) สิงหาคม 2561

มหาซบ



การบ1หารวิชาการโรงเรียนนายร้อย อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ ป ีท ี่ 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
พระจุลจอ่มเกล้าตามแนวคิด - (2561) สิงหาคม 2561

คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร 
และความม่ันคงของชาติในศตวรรษท่ี 

๒๑
กลไกการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างอัต พ.อ. สุรสีห์ ศรีวนิซย์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 มกราคม -

ลักษณ์นายทหารสัญญาบัตรภายใต้ภัย (2561) เมษายน 2562
คุกคามใบอนาคต

«  <บ  น .  <4 • /  A ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2จตลกษณะและสถานการณทเกยวของ รศ.ดร. คุจเดอน พันธุมนาวิน พฤษภาคม -
กับพฤติกรรมการเป็นสมาซิกท่ีดีใน (2561) สิงหาคม 2561

องค์การชองกองบัญชาการกองทัพไทย

V  « 1  V d  l>  A  A ปีท่ี 9 ฉบับท ี่ 2ตัวแบบการเตรียมความพร้อมภาค จระค้กด ธรรมนทา พฤษภาคม -

ประชาขนเพ่ือรองรันเศรษฐกิจติจิทัล: (2561) สิงหาคม 2561
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอโยรยา

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
การ?เอข่าวทหารในสภาวะวิกฤต: ดร.สราธร ป ็ท ี่ 9 ฉบับท ี่ 2 พฤษภาคม -

กรณีศึกษาการส์อข่าวความช่วยเหลอ (2561) สิงหาคม 2561
ทีมvjตบอลหย ปูา่อะคาเดม ีท่ี่ถ้ําหลวง 

ชุนน้ํานางนอน จ.เซิยงราย
การสร้างสุขภาวะของชีวิตตามแนว แม่ช ีสุภาพรรณ กล่ินนาค ป ีท ี่ 9 ฉบับท ี่ 2 พฤษภาคม -

โพชฌงค์ในพระพุทธศาสนา (2561) สิงหาคม 2561

ข้อตกลงในการส่งมอบสินล้ากับการค้า สารัตนํ เถ่ือนสุวรรณ ป ีท ี่ 9 ฉบับท ี่ 3 พฤษภาคม-

ระหว่างประเทศ (2561) สิงหาคม 2561

การพัฒนารูปแบบการประกับคุณภาพ ฃัตติยาพร ป ีท ี่ 9 ฉบับท ี่ 3 กันยายน -

การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ (2561) ธันวาคม 2561
จุลจอมเกล้า



208 ญ่ีปุนกับทะเลจีนใต้: วิถีท่ีเล่ียงไม่ไต้ จินตวัฒน์ ตัริรัตน์ ป็ท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
(2561) ธันวาคม 2561

209 ความม่ันคงของวิสาหกิจเพ๋ึอสังคม รัตพงษ์ สอบสุภาพ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
เส้นทางลู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (2561) ธันวาคม 2561

210 National Development and พ.อ. อรรคเคข ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
Human Security Promotion: Aging (2561) ธันวาคม 2561

Society in National Security
Strategy

211 การแก้ป็ญหาความม่ันคงไนสามจังหวัด ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
.ชายแดนใต้ กรณีตักษา โครงการกาปง (2561) ธันวาคม 2561

ตักวาและโครงการพาคนกลับบ้าน

212 บวัตกรรมการบริหารการตักพากับการ น.อ. เสน่ห์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กนัยายน-
เปล่ียนแปลงระบบงานการตักษาของ (2561) ธันวาคม 2561

กองทัพไทย
213 ข้อเสนอเชีงนโยบายสำหรับการรก พ.อ.หญิง ดลฤดี วาสนานนท์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -

นักตักพาวิชาทหารของกองทัพบกไทย (2561) ธันวาคม 2561
214 การพัฒนานโยบายเพ่ือให้ประเทศไทย บุญกิต จิตรงามปล่ัง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -

•เป็นสูนย์กลางการผลตและการค้าอ้ญ (2561) ธันวาคม 2561
มณีและเคร่ืองประดับของโลก

215 วิเคราะห์ความสามารถ ในการแข่งขัน Wantana Rodbuth ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
ของการส่งออกมันสำปะหลังไทยไป (2561) ธันวาคม 2561

ตลาดจีน
216 การบุรณาการทุทธธรรมในการพ่ืนvj พระมหาบุญไทย ปุญญมโน,ดร. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน -

ดอนหอยหลอดเพ่ือส่งเสริมการ (2561) ธันวาคม 2561
ฟองเท่ียวและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข



217 การมืส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสอดคล้อง 
กับวัฒนธรรมทางการเมืองน,'นบ 

ประชาธิปไตยของข้าราชการทหารบก

จักรี พรหมแก้ว ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(2562)

มกราคม - 
เมษายน 2562

218 การคิกษาและเปรียบเพียบต้นทุนใน 
การผลตบายทหารสัญญาบัตรต่อนาย 
ต่อปีระหว่างระบบปีจจุบันและระบบ 

ใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(รร.จปร.)

พ.ท.หญิง ผศ.ดร. ซัญญาพัทธ์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(2562)

มกราคม - 
เมษายน 2562

219 การรับรู้และการปฏิบัติตนตามหลักคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักคิด 

เศรษฐกิจบุญนินมในเศรษฐกิจขุมซน 
อโศก

(แก้วบุญเก้ือ) ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(2562)

มกราคม - 
เมษายน 2562

220 การรับรู้ ทัศนคติ และแนวทางการ พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ สุทธิ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
ปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยต่อแนวคิด 

ประเทศไทย 4.0
พงศ์พันธ์ (2562) เมษายน 2562

221 บทบาทงานข่าวกรองกับการแกิไข 
ป้ญหายาเสพติด

ร.ท.หญิง ปีณฑ์ขนิต ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(2562)

กันยายน - 
ธันวาคม 2562

222 การจัดการความรู้ของส่วนกำลังรบ 
สังกัดกองทัพอากาศ

น.ท. สุกฤษฎ้ี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(2562)

มกราคม - 
เมษายน 2562

223 ภัยคุกคามจากมาเทีเยรัสเข้ย: การ แสงโสม กออุดม ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและการ 

ขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้าม 
ชาติ

(2562) สิงหาคม 2562



230 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โชติ จันทร์วัง ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม -
ภายในอย่างย่ังยืนโดย'yรณาการกับงาน 
ปกติสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่ํา 

กว่าปริญญาตรี,บองสถาบันวิชาการ 
ปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ

(2562) สิงหาคม 2562

ไทย

231 แนวทางการพัฒนาคูนย่ฝิกบรรเทาสา นางสาวกรรณิการ์
ธารณภัยซองกองทัพไทย มหาสารกุล

232 จากปริมาณปรับมุ่งสู่คุณภาพ ก้าว 
กระโดดชองจีนกับการเป็นผู้สร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

นาวาโทหญิง พีรญา บุบนาค

233 ภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยท่ีผลต่อ รุ่งทิวา ทศานนท์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
การตัดสินใจช้ือผลิตกัณฑ์โรงงานเภสัช (2562) ธันวาคม 2562

กรรมทหารชองผู้บริโภค

234 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ ร.อ. สุทธิเกียรติ ป็ท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน -
ปลอดภัยของนักบินและช่างอากาศยาบ (2562) ธันวาคม 2562

ใบคูนย์การบินทหารบก
235 การพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะประจำสาย พ.ท. หญิง ศึริรัตน ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน -

งานของข้าราชการทหารท่ีทำหน้าท่ีสอน (2562) ธันวาคม 2562
ในสถาบันการศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหม
236 ภาพลักษณ์องค์การและความไว้วางใจ นางสาวพรพิมล วันธนู ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน -

ชองลูกค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้า 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาซน)

(2562) ธันวาคม 2562



อิทธิพลของภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ 
และพฤติกรรมการเป็นสมารี!กท่ีดีของ 

องค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ 
องค์การซองข้าราชการทหาร สังกัด 

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 
กองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ต. พซร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3
(2562)

An Analysis of the Comparative 
Advantage of Thai Tourism with 
Chinese Tourists Compared to 

Other ASEAN+6 Countries

แนวทางในการพัฒนาระบบเรดาร์ พ.อ. พิรุณ
TRML-3D/32-6 เข้าสู่การปฏิบัติการท่ี 

ใข้เครือ1ข่ายเป็นสูนย์กลาง

วิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์อุกเฉิน 
และป้จจัยท่ีสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ 

ใช้บริการการแพทย์ฉกเฉิน ของ 
ประชากรใบรงเรียบบายร้อยพระ 

จุลจอมเกล้า
บทบาทของบุคคลในชุมชนต่อการ 
แก้ป้ญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 

ชัยภูมิ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในการวางแผนการใชัประโยชน์ท่ีดินโดย 
ใช้เทคโนโลยึภูมิสารสนเทศ

พิมพ์ณดา

ผศ.วิทัญญ

พิเศษ เสนาวงษ์

กันยายน - 
ธันวาคม 2562


