การอบรม
หลักสูตรเปิดอบรมทุกบ่ายวันเสาร์ (13.00 – 18.00 น.)
ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 2562 – 25 ม.ค. 2563
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. ศิษย์เก่า
3. บุคคลทั่วไป อายุไม่ตํ่ากว่า 45 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร

(เกิดก่อน 1 ส.ค. 2516) และอายุไม่เกิน 70 ปี
4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. เป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นพนักงานระดับสูงใน รัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน หรือองค์การ สาธารณะ หรือ
เป็นผู้ที่คณะกรรมการอำ�นวยการหลักสูตรฯ เห็นควร ให้เข้ารับการฝึก
อบรม
6. ไม่เป็นผู้ต้องหาคดีความใดๆ ในระหว่างการศึกษา

วิธีการคัดเลือก
•
•

การสัมภาษณ์.
เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการอำ�นวยการหลักสูตรฯ

หลักฐานการสมัคร
1.
2.
3.
4.

ใบสมัคร
สำ�เนาบัตรประชาชน หรือ สำ�เนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำ�นวน 4 รูป
(พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่ายทุกใบ)
5. สำ�เนาปริญญาบัตร (วุฒิการศึกษาสูงสุด) 1 ฉบับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
•
•
•
•
•

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2562 ทางเว็ปไซต์ www.asmp-f.com
ผู้เข้าอบรมจะต้องร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ในวันที่ 2 – 3 ส.ค. 2562
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษา

เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2562
วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ ณ สำ�นักงานอำ�นวยการหลักสูตรฯ
ติดกับสำ�นักงานสรรพากร นนทบุรี 2
เลขที่ 144/4 หมู่ที่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Download ใบสมัครได้ที่ www.asmp-f.com

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในอัตราต่อไปนี้
• ศิษย์เก่า 35,000 บาท
• ข้าราชการ/พนักงานระดับสูงรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท
• บุคคลในภาคเอกชน องค์การอิสระ หรือ องค์การสาธารณะ
ค่าใช้จ่าย 65,000 บาท
• การดูงานต่างประเทศเป็นกิจกรรมของรุ่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นราย
บุคคล โดยรุ่นเป็นผู้จัดการเอง

หมายเหตุ/ เงื่อนไข
ขณะเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ห้ามมิให้ศึกษาหลักสูตรอื่น
ในห้วง 2 ส.ค.2562 – 25 ม.ค.2563

กิจกรรมสานสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการอบรม
การถกแถลง/สัมมนา เพื่อนำ�เสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม
การศึกษาดูงานภายในประเทศ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

รายงานตัวและชำ�ระเงิน
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค. 2562 (08.30 – 15.00 น.)
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย

สถานที่สมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำ�นักงานอำ�นวยการหลักสูตรฯ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
ติดกับสำ�นักงานสรรพากร นนทบุรี 2
เลขที่ 144/4 หมู่ที่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
หรือทาง www.asmp-f.com
โทร 02-9266767, 02-9266895
คุณวัลภา วรรณสัมผัส 085-9150951
คุณกรณิกา บุญวิจิตร 094-5464895

หลักสูตร
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11
(Advanced Security Management Program : ASMP 11)

ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ ให้มีองค์
ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิด ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ สถานการณ์อย่าง
ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารระดับสูง
เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
พลเอก ดร. มารุต ปัชโชตะสิงห์
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

การสำ�เร็จการศึกษา
•
•

ผู้สำ�เร็จการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ได้รับวุฒิบัตรมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

มส.11

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ
สาธารณะ ได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัย
เป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่
แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ใน
ด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทาง ในการเสริมสร้าง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้ารับการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ประกอบความมั่นคงในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการ
ศึกษาด้วยกัน
3. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้เกิดความรัก
ความผูกพัน เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสังคมและประเทศ
ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการหลักสูตร

กำ�หนดประเด็นสำ�คัญ 4 ประเด็น เรียกแต่ละประเด็นว่า กลุ่มสาระ อันเป็นกลุ่มของเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
การถกแถลง/สัมมนา

การฝึกวิเคราะห์/สังเคราะห์

การฟังบรรยาย/การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การศึกษา ดูงานนอกสถานที่

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มสาระที่ 1 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
1. ความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงของมนุษย์ในบริบท
โลกและภูมิภาคปัจจุบัน/อนาคต
2. ยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มสาระที่ 3 : ความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
3. บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
สร้างความมั่นคงของมนุษย์
4. การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมรับโครงสร้างอายุประชากรที่
เปลี่ยนไป
5. ธรรมาภิบาลกับความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มสาระที่ 2 : การเสริมสร้างพลังอำ�นาจของชาติ ในมิติ
ต่างๆ
1. การพัฒนาการเมืองไทย
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมไทยและปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แห่งชาติ
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ

กลุ่มสาระที่ 4 : ภาวะผู้นำ�และความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ภาวะผู้นำ�และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การสร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
3. การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นผู้นำ�
4. การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย
5. การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต

