
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองทัพ
และภาคเอกชน 
 2. เพ่ือเป็นแกนนำในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
พลังมวลชนในระดับผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กันในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังการบรรยายพิเศษ การพูดคุย การเสวนา 
การร่วมกิจกรรม การดูงานและทัศนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
 4. สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีกลมเกลียว ระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เก ิดพลังมวลชนในระดับผู ้บริหารในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือ
กอ่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง  ๆให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
 2. สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมอันจะนำไปสู่
ความร่วมมือในอนาคต 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการพลเรือนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ บุคลากรของกองทัพบก และนักธุรกิจภาคเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

คุณสมบัติทั่วไป 
 1. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะต้องมีทัศนคติที่ดี
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. มีความพร้อมและยินดีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ของกองทัพบก 
 3. มีความเป็นจิตอาสาและสนับสนุนการดำเนินการของชมรม
พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก 
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีผลกระทบต่อการเข้ารับการอบรมฯ  
 5. มีอายุต้ังแต่ 35 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี 
 6. หากเป็นผู ้สำเร็จและ/หรือผ่านการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหารของเหล่าทัพอื่นมาก่อน ต้องมีระยะเวลาหลังจากการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 7. มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน 
 8. ต้องผ่านการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ และสามารถเข้ารับการ
อบรมได้ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
    8.1 ต้องมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาการอบรม
ทั้งหมด 
    8.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
    8.2.1 พิธีเปิดและปิดการอบรม 
    8.2.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมทางทหาร 
    8.2.3 กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือความมั่นคง (จสค.) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ข้าราชการทหาร/ตำรวจ  
 1. เป็นนายทหาร/ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอกนาวาเอก 
นาวาอากาศเอก และพันตำรวจเอก แต่ไม่เกินระดับพันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ และพันตำรวจเอกพิเศษ  
(น.4 ขึ้นไป ไม่เกิน น.5)  
 2. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ หรือ
เทียบเท่า และมีตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรม หรือรองผู้อำนวยการกอง 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของ
เหล่าทัพ หรือเทียบเท่าจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
 4. ต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 2 

 

ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรของรัฐ 
 1. เป ็นข ้าราชการระด ับ 8 หร ือเท ียบเท ่าข ึ ้นไป ตำแหน่ง              
รองผู้อำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทผู้อำนวยการ
ขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 2 
 2. หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น หัวหน้าหน่วยงานดา้น
การปกครอง (นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ) ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(นายกเทศบาล/อบต.) ผอ.ปภ.เขต/หน.ปภ.จังหวัด, 
ผู้บริหารสำนักจัดการป่าไม้เขต, หน.อุทยานแห่งชาติ, ผอ.ปปส.ภาค 
เป็นต้น ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 2  
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ ตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรอยู่
ในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 2 
 4. นักธุรกิจภาคเอกชน ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการหรือเทียบเท่า
เจ้าของกิจการ ที่มีสถานประกอบการในพ้ืนที่กองทัพภาคท่ี 2 

** จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
ตามความเหมาะสม** 

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

       2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  
           พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ 
       3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

     4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท จำนวน 1 ชุด  
        (เฉพาะภาคเอกชน) 
     หมายเหตุ 
        - ทภ.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคล 
          เข้ารับการอบรมฯ โดยจะทำการสัมภาษณ์ 
          ในวันที ่25 ก.พ. 65 เวลา 0800 ณ บก.ทภ.2 
        - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรมฯ :  
           วันที่ 3 มี.ค. 65 (ผ่านทางเว็บไซต์ ทภ.2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การอบรม 
พัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ริหาร กองทัพภาคที ่2 

(พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 9 มี.ค. – 7 เม.ย. 65 

 

 
ขอบเขตการอบรม 

 ภาควิชาการ 
 - การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบก 
 - แนวทางการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
 - ปัญหาสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 - ทุนปรัชญาเพ่ือความมั่นคง (ทปค.) และการดำเนิน 
  งานจิตอาสาเพ่ือความมั่นคง (จสค.) เพ่ือขับเคลื่อน 
  เครือข่ายภาคประชาสังคม 
         - จัดเวทีเสวนา/นิทรรศการการมีส่วนร่วมเพ่ือความมั่นคง 
 ภาคปฏิบัติ 
 - การสัมมนา/การเสวนา 
 - การแบ่งกลุ่มสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 
 - ทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ ์
 - กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือความมั่นคงสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
  ความมั่นคงในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานทีเ่ข้ารับการอบรมและสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทัพภาคท่ี 2 ค่ายสุรนารี 
 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 

การรับสมัคร 
1. เปิดรับสมัครวันที่  1 – 21 ก.พ. 65  
2. โหลดใบสมัครได้ที ่
https://drive.google.com/file/d/1PPXjShJ3htuRKc_pZ9GPU2F9FS6wv
WXz/view?usp=sharing   
แสกน QR Code ด้านล่าง 
3. ขอรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ แผนกกิจการมวลชน กองกิจการ
มวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-253217 (ภายในวันเวลาราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1PPXjShJ3htuRKc_pZ9GPU2F9FS6wvWXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPXjShJ3htuRKc_pZ9GPU2F9FS6wvWXz/view?usp=sharing


 
 
 

ประวัติผู้สมัครเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 
“กรอกข้อความด้วยตัวพิมพ์เท่านั้น” 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..........................................นามสกุล ..........................................อายุ ........ ปี 
ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Mrs. / Miss …………………………………………………………………………….. 
เลขที่บัตรประชาชน  -  -  -  -    
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................... ชื่อเล่น........................................ เพศ  ชาย   หญิง 
เชื้อชาติ .............................สญัชาติ ....................... ศาสนา .................................หมูโ่ลหติ...... ........................ 
โรคประจ าตัว..........................................แพ้ยา........................................ขนาดเสื้อยืดคอปก........... ................. 
สถานภาพ  โสด   สมรส  ชื่อคู่สมรส .............................................................จ านวนบุตร ............. คน 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี/เลขที่ห้อง ...................... หมู่ ............. หมู่บ้าน/อาคาร............................. ...............  
ชั้น.............ซอย ...............................ถนน.........................................แขวง/ต าบล........................... .................. 
เขต/อ าเภอ ..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์    
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................E-MAIL ……………………………………....…………………………….. 
ID LINE …………………………………………………………… Facebook ………………………………………………………….. 
2. ข้อมูลการท างาน 
ปัจจุบันท างานอาชีพ  ข้าราชการทหาร       ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการพลเรือน  

 เอกชน     พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ .....................................................................................................  
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (ค าเต็ม) ...........................................................................................................................  
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ.......................................................................................................... .................................... 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...........................................................................ระดับชั้นเงินเดือน ............ ................... 
ก าเนิด........................................เหล่า.............................สังกัด......................... ................................................. 
สถานที่ท างาน เลขท่ี .........................ถนน.........................................แขวง/ต าบล........................... ................ 
เขต/อ าเภอ............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์   
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน) ........................................................โทรสาร...................................... ....................... 
 
 

 

 
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 

ไม่เกิน 1 เดือน 
นับถึงวันที่สมัคร 

  



- 2 - 

 

3. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    

อนุปริญญา    

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

การศึกษาเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

 

 

การอบรม พสบ.เหล่าทัพ               พสบ.ทร. รุ่นที่ .........                         พสบ.ทอ. รุ่นที่ ........         

                                               พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ........                   ไม่เคย 

ผู้แนะน า 

 

ท่านหรือหน่วยงานของท่าน 

เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

งานของกองทัพบกหรือไม่ 

อย่างไร 

 

 

       ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

            (ลงชื่อ) ................................................. 

                    (...................................................) 

        ………../…………./…………. 

     
 

 



 
 
 

ใบสมัครเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาสัมพนัธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ทภ.2) รุ่นที ่4 

เรียน  แม่ทัพภาคท่ี 2 

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน ......................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคท่ี 2 รุ่นท่ี 4 ประจ าปี 2565  
โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
และสิ่งท่ีคาดหมายจะได้รับเมื่อส าเร็จการอบรมฯ คือ ............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 ท้ังนี ้ข้าพเจ้าได้ทราบวัตถุประสงค์ และข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมฯ ชัดเจนแล้ว จึงได้แนบ
ประวัติย่อ พร้อมท้ังแนบส าเนาเอกสารส าคัญ ตามท่ีก าหนดมา ดังนี้ 
 1. ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนา     จ านวน 1 ฉบับ 
        2. ส าเนาทะเบียนบ้าน            จ านวน 1 ฉบับ            
 3. ส าเนาวุฒิการศึกษา            จ านวน 1 ฉบับ           
 4. ส าเนาหนังสือจดทะเบียน บริษัท (ภาคเอกชน)     จ านวน 1 ฉบับ 
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว       จ านวน 1 รูป 
 * หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือขาดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามที่ก าหนด ยินดีที่จะสละสิทธิ์ ต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

       (ลงชื่อ)  ................................................... 
        (....................................................) 
       ต าแหน่ง ................................................... 
       วันท่ีสมัคร    .........../............/........... 
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