วิทยาลัยเสนาธิการร่ วม เกาหลีใต้
(R.O.K Joint Force Military University)
แปลเอกสารบรรยาย โดย น.ท.ณัฐชัย เจนเจริ ญวัฒนา

กล่ าวโดยทั่วไป
วิทยาลัยเสนาธิการร่วม เกาหลีใต้ ได้ จดั ตังขึ
้ ้น วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ซึง่ เป็ นการรวมตัวของหน่วยต่างๆคือ
๑. โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
๒. โรงเรี ยนเสนาธิการทหารเรื อ
๓. โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ
๔. หอสมุดทหารร่วม (Gyeryong Dae Library &SSB)
๕. หลักนิยมร่วม (JCS)

วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้ วิทยาลัยเสนาธิการร่ วม
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาด้ านปฏิบตั ิการร่วม และเป็ นการเพิม่ บุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิการร่วม
โดยจะเน้ นนายทหารสัญญาบัตรชันนายพั
้
น,นาวา และนาวาอากาศ
ในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างโดยรวมการสิง่ ต่างๆที่มี
ลักษณะคล้ ายกัน

ภารกิจ
๑. พัฒนาระบบการศึกษาการปฏิบตั ิการร่วมทางทหาร
๒. ศึกษาการทําแผนและนําแผนการปฏิบตั ิการร่วมไปใช้ งาน
๓. ฝึ กงานในหน้ าที่ของฝ่ ายอํานวยการและสัง่ การในยุทธวิธี
๔. พัฒนาหลักนิยมร่วมและพัฒนาแนวคิดการปฏิบตั ิการร่วมและผสม
๕. ศึกษานโยบายการป้องกันประเทศ, ยุทธศาสตร์ ทหาร และการปฏิบตั ิการร่วมและผสม

โครงสร้ าง

ผบ.วสท.
(อัตรา พลตรี )
กิจการพลเรื อน
(อัตรา พันโท)
กองการศึกษา

กองธุรการ

กองแผน

(อัตรา พันเอก)

(อัตรา พันเอก)

(อัตรา พันเอก)

ตรวจสอบมาตราฐาน
(อัตรา พันเอก)
กองเรี ยนระยะไกล(อัตรา
พันเอก)

กองฝึ กจําลองร่วม
(อัตรา พันเอก)

กองบัญชาการและ
หน่วยบริ การ

ผบ.วสท.
(อัตรา พลตรี )
กรมการศึกษา

รร.สธ.ทบ.

รร.สธ.ทร

รร.สธ.ทอ.

(อัตรา พลจัตวา)

(อัตรา พลจัตวา)

(อัตรา พลเรื อจัตวา)

(อัตรา พลอากาศจัตวา)

กรมพัฒนาการรบร่วม
(อัตรา พลเรือจัตวา)

ระบบการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพของนายทหารสัญญาบัตรในระดับพันตรี , พันโท ให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในระดับการปฏิบตั ิการร่วม
โดยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ทหาร, การวางแผนร่วม, การปฏิบตั ิการร่วมและผสม และความสามารถที่นาํ แผน
ไปใช้

หลักสูตร
หลักสูตรร่วมพื ้นฐาน
๑. หลักสูตรพื ้นฐานระดับพันตรี ประมาณ ๓๕๐ ชัว่ โมง
๒. หลักสูตรหลักระดับพันตรี ประมาณ ๑,๖๕๐ ชัว่ โมง
๓. หลักสูตรฟื น้ ฟู ระดับร้ อยเอก ถึง พันเอก ประมาณ ๑,๖๐๐ ชัว่ โมง
หลักสูตรร่วมชันสู
้ ง
๑. หลักสูตรพื ้นฐานระดับพันโท ประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๒. หลักสูตรมืออาชีพระดับพันตรี ถึง พันเอก ประมาณ ๒๐๐ ชัว่ โมง

การเรี ยนการสอน
๑. การบรรยาย ๓๐ %
๒. การนําเสนอข้ อมูล และสัมมนา ๗๐%

การจัดการผู้สอน
๑. การคัดสรรใช้ การเสนอชื่อ โดยขึ ้นอยูก่ บั คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของผู้สอน
๒. หลังจาก ๓ เดือน ที่ให้ หวั ข้ อที่กําหนดจากนันสอบประมวลการวิ
้
จยั
๓. อาจารย์ผ้ สู อนจะแบ่งเป็ น อาจารย์และอาจารย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจารย์ทวั่ ไปจะเป็ นทังพี
้ เ่ ลี ้ยงและให้ คาํ แนะนํา
เพิ่มเติม

หลักสูตรนานาชาติ
๑. การเรี ยนการสอนจะเรี ยนรวมกับนายทหารเกาหลี
๒. มีเลี ้ยงรับรองปฐมนิเทศ
๓. ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี
๔. งานคืนสูเ่ หย้ า
สําหรับ รุ่น ๒๐๑๒ มีนกั เรี ยนต่างชาติ ๒๒ คน , ๑๔ ประเทศ

ห้ องเรี ยน
๑. มี ๓๔ ห้ องเรี ยน

๒. มี ๓ ห้ องสตูดิโอสําหรับเรี ยนทางไกล
๓. มี ๒๒ ห้ องฝึ กจําลองยุทธ
๔. มี ๓ ห้ องบรรยายรวม

ความสัมพันธ์ ภายในองค์ กร
การพัฒนาหลักการร่ วม

การพัฒนาหลักนิยมร่ วม

สถาบันการวิจัยร่ วม

- ผลิตเอกสาร

- ผลิตเอกสารหลัก

- สัมมนาปรับปรุง

หลักการร่วม

นิยมร่วม

หลักการร่วม

- ผลิตเอกสารความ

- เป็ นเจ้ าภาพใน

- วิจยั หลักการร่วม

ต้ องการสมรรถนะ

การจัดสัมมนาการ

หลักการร่วม

จัดหา

พัฒนาหลักนิยม

จัดหา

แนวทาง

ร่วม

ทิศทางใน

# จัดหาแนวทาง

พัฒนา

# สําหรับเตรี ยม

สงครามในอนาคต

หลักนิยม

การปฏิบตั ิการร่วม

การ

# สําหรับเตรี ยม

สงครามในปั จจุบนั
และในอนาคต

