
วัตถุประสงค ์

    1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ ยวกับ        
ภาพลักษณ ์ขององค์กร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ของรัฐและเอกชน 
 2. เพื่อเป็นแกนน าและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ งานด้านกิจการ
พลเรือน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 3. สามารถน าความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังการบรรยายพิเศษ การพูดคุย การเสวนา         
การร่วมกิจกรรม การดูงานและทัศนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. ได้มีความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว ระหว่างบุคลากร
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพลงั
มวลชนในระดับผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรม เพื่อกอ่ให้เกิดประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
 2. เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
บุคลากรของกองทัพบก และนักธุรกิจภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

คุณสมบัติทั่วไป 
 1. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองทัพบก 
 3. มีความเป็นจิตอาสาและสนับสนุนการด าเนินการของชมรมพัฒนา
สัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก 
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีผลกระทบต่อการเข้ารับ           
การอบรมฯ  
 5. มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี 
 6. หากเป็นผู้ส าเร็จและ/หรือผ่านการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
ของเหล่าทัพอื่นมาก่อน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 7.  ต้องผ่านการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ และสามารถเข้ารับ            
การอบรมได้ตามเง่ือนไข ดังนี้  
    7 .1 ต้องมี เวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 ของเวลา               
การอบรมทั้งหมด 
    7.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
    7.2.1 พิธีเปิดและปิดการอบรม 
    7.2.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมทางทหาร 
    7.2.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง (จสค.) 
 8. มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน 

คุณสมบัติเฉพาะ  
ข้าราชการทหาร/ต ารวจ  
 1. เป็นนายทหาร/ต ารวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก และพันต ารวจเอก แต่ไม่เกินระดับ พันเอกพิ เศษ          
นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ และพันต ารวจเอกพิ เศษ                                 
(น.4 ขึ้นไป ไม่เกิน น.5)  
 2. ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพหรือเทียบเท่า 
และมีต าแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรม รองผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป  

 3. ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ 
หรือเทียบเท่า จะต้องมีความรู้พื้นฐานไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
 4. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ทภ.2 

ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรของรัฐ  
 1. เป็นข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 
ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ หรือประเภทผู้อ านวยการขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือ
องค์กรอยู่ในพ้ืนที่ ทภ.2  
 2. หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น หัวหน้าหน่วยงานด้านการ
ปกครอง (นายอ าเภอหรื อปลัด อ า เ ภอ )  ผู้ บ ริ ห า ร องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น  (นายก เทศบาล/อบต . )  ผอ.ปภ.เขต/หน.ปภ.จังหวัด, ผู้บริหาร
ส านักจัดการป่าไม้เขต, หน.อุทยานแห่งชาติ, ผอ.ปปส.ภาค เป็นต้น ที่มีที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ ทภ.2 
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่องค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในพื้นที่ ทภ.2  
 4. นักธุรกิจภาคเอกชน ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการหรือเทียบเท่าเจ้าของ
กิจการ ที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ ทภ.2  

** จ านวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **    
            ระยะเวลาการอบรม 
   ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 18 ธ.ค. 63 จ านวน 4 สัปดาห์ 

 
           เอกสารประกอบการสมัคร 
         1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 1 เดือน) 

            2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
               พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
            3. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

          4. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท จ านวน 1 ชุด  
            (เฉพาะภาคเอกชน)    
         หมายเหตุ 
          - ทภ.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคล 
            เข้ารับการอบรมฯ โดยจะท าการสัมภาษณ์ใน 
            วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 0830 ณ ทภ.2 
         - สรุปผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรมฯ :  

           วันที่ 16 พ.ย. 63 (ผ่านทางเว็บไซต์ ทภ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร 
พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 

กองทัพภาคที่ 2 รุน่ที่ 3 

(พสบ.ทภ.2 รุ่นที่ 3) 

ระหว่างวันที ่26 พ.ย.  - 18 ธ.ค. 63 

 

     

ขอบเขตการอบรม 
   ภาควิชาการ 
 - ภารกิจและการด าเนินงานของ ทภ.2 
 - ปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที ่
 - การด าเนินงานด้านมวลชนของ ทภ.2 
 - ทุนปรัชญาเพ่ือความมั่นคง (ทปค.) และการด าเนิน 
  งานจิตอาสาเพ่ือความมั่นคง (จสค.) เพ่ือขับเคลื่อน 
  เครือข่ายภาคประชาสังคม 
   ภาคปฏิบัติ 
 - การบรรยายทางวิชาการ 
 - การสัมมนา/การเสวนา 
 - การแบ่งกลุ่มสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 
 - ทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ ์
 - กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือความมั่นคงสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
  ความมั่นคงในพื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สถานทีเ่ข้ารับการอบรมและสัมภาษณ์ 

 

 
กองทัพภาคที่ 2 

    ที่ตั้ง  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี 
           อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
           โทร.ตู้กลาง 044-255530-9 
           ศุนย์รับ-ส่งข่าว : 044-254609 
   การรับสมัคร 
  1. ขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กกร.ทภ.2 
  โทรศัพท์/โทรสาร 044-246498 (ภายในวันเวลาราชการ) 
  2. สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www2.army2.mi.th  

                                

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

หรือสแกน QR Code 


