หน#า 1/2

แผนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหมA
(IMNES: Integrative Management for New Era Security)
ระหวAางวันที่ 28 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันศุกรQ)
จัดโดย สมาคมแหAงวิทยาลัยการทัพบก
สถานที่เรียน : หUอง VIP 1 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
และ อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่

รายวิชา

พิธีเป?ดการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงในอดีตสูAศตวรรษใหมAที่กระทบตAอเศรษฐกิจและสังคมไทย
1
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
ป`จจุบัน
- การสรcางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2
- การเรียนรูcสถานการณjป`จจุบันในดcานความมั่นคงทางดcานสังคมและ
สิ่งแวดลcอม
3
- โลกยุคใหมy การเปลี่ยนดุลมหาอำนาจของโลก Western and China
Model และผลกระทบ
4
- แนวโนcมสภาวะแวดลcอมดcานความปลอดภัย การรับมือภัยพิบัติที่ทวี
ความรุนแรงและไมyมีฤดูกาลที่แนyนอน
5
- นโยบายเสcนทางสายไหมใหมyในศตวรรษที่ 21 One Belt One
Road (OBOR)
6
- Cyber security ความปลอดภัยทางไซเบอรjในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
7

- การวิเคราะหjทางดcานเศรษฐกิจ

8

- การเมืองไทยการปกครองไทย สนธิสัญญาเบาวjริง และสภาพ
เศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
การวิเคราะหQการเมืองและการปกครอง
9
- ผลกระทบดcานงบประมาณและกลุyมผลประโยชนj
10
11

- ขนาดของกองทัพ การจัดหาอาวุธและเครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน
- บทบาทในการมีสyวนรyวมในการกำหนดนโยบายความมั่นคงแหyงชาติ

กฎหมายและการตรวจสอบ
12
- ภาวะผูcนำ วิสัยทัศนj และเสcนทางความกcาวหนcาในสายอาชีพ
(Career Path)
13
- การตรวจสอบบทบาท อำนาจของชาติ กลยุทธjและการใชcกำลังทหาร

จำนวน
ชั่วโมง

3

3
3
3
3
3

3

3

3
3
3

3
3

14

- กฎหมาย กฎอัยการศึก - พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ. ความมั่นคง

3

15

- กฎหมายกับการสyงเสริมการทำธุรกิจและการพัฒนาประเทศ

3

การกำหนดนโยบายชาติ
16
- กระบวนทัศนjใหมyในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรj (ครั้งที่ 1)

3

17

- กระบวนทัศนjใหมyในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรj (ครั้งที่ 2)

3

18

- การจัดตั้งความมั่นคงแหyงชาติ รวมถึงหนyวยขyาวกรองในองคjกร
นานาชาติ และนโยบายตyอตcานการกyอการรcาย
- ความรูcดcานความมั่นคงในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และความสมดุล
อำนาจระหวyางประเทศ (อาเซียน)
- การจัดหาความปลอดภัยและความเปŽนอยูyที่ดีของประชาชน

3

19
20

ประวัติศาสตรQ และการเรียนรูUเพื่ออนาคต
21
- สถานการณjการแพรyระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID19)

3
3

3

วันที่
(วันศุกรQ)
28 ม.ค. 65

09.00 – 11.00 น.

28 ม.ค. 65

13.00 – 16.00 น.

4 ก.พ. 65

09.00 – 12.00 น.

4 ก.พ. 65

13.00 – 16.00 น.

18 ก.พ. 65

09.00 – 12.00 น.

18 ก.พ. 65

13.00 – 16.00 น.

25 ก.พ. 65

09.00 – 12.00 น.

25 ก.พ. 65

13.00 – 16.00 น.

11 มี.ค. 65

09.00 – 12.00 น.

รcอยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย
นักวิชาการอิสระ
พลตรี พิทักษjชัย ธนพรานสิงหj
อุปนายกสมาคมแหyงวิทยาลัยการทัพบก
นายชิงชัย มงคลธรรม
อดีตรัฐมนตรีวyาการกระทรวงศึกษาธิการ

11 มี.ค. 65

13.00 – 16.00 น.

18 มี.ค. 65

09.00 – 12.00 น.

18 มี.ค. 65

13.00 – 16.00 น.

นายถาวร พานิชพันธj
อดีตรองอัยการสูงสุด
พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม
เสนาธิการสถาบันวิชาการปŒองกันประเทศ
นายถาวร พานิชพันธj
อดีตรองอัยการสูงสุด
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหyงประเทศไทย

25 มี.ค. 65

09.00 – 12.00 น.

25 มี.ค. 65

13.00 – 16.00 น.

1 เม.ย. 65

09.00 – 12.00 น.

1 เม.ย. 65

13.00 – 16.00 น.

พลเอกพหล สงyาเนตร
อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอกพหล สงyาเนตร
อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก วิชัย ชูเชิด
ผูcทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
นายมานพชัย วงศjภักดี
อดีตเอกอัครราชทูตฯ
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหyงชาติ

22 เม.ย. 65

09.00 – 12.00 น.

22 เม.ย. 65

13.00 – 16.00 น.

29 เม.ย. 65

09.00 – 12.00 น.

29 เม.ย. 65

13.00 – 16.00 น.

6 พ.ค. 65

09.00 – 12.00 น.

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหyงประเทศไทย

6 พ.ค. 65

13.00 – 16.00 น.

วิทยากร

นายปริญญj พานิชภักดิ์
รองหัวหนcาพรรคประชาธิป`ตยj
และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชยj
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นายมานพชัย วงศjภักดี
อดีตเอกอัครราชทูตฯ
ผูcชyวยศาสตราจารยj ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตรj มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรj
รองศาสตราจารยj ดร. อักษรศรี พานิชสาสjน
คณะเศรษฐศาสตรj มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรj
พันเอกธีรวุฒิ วิทยากรณj
ผูcชyวยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรjแหyงชาติ
นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหyงประเทศไทย
รองประธานสายงานสyงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ประธานกลุyมอุตสาหกรรมเหล็ก
รศ.ดร.วิจิตตjศรี สงวนวงศj
คณะเศรษฐศาสตรj มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรj

เวลา

หน#า 2/2

ลำดับที่
22
23
24
25

รายวิชา
- ประวัติศาสตรjการเมืองไทย และประวัติศาสตรjราชอาณาจักรมลายู
ปะตานี
- สงครามลับในลาว
- ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2
- การเตรียมความพรcอมของไทยสูyอนาคต จากประวัติศาสตรjและ
วิวัฒนาการ ความเชื่อมโยงของป`ญหาและความมั่นคงของ
ตyางประเทศ
พิธีป?ดการศึกษา

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

จำนวน
ชั่วโมง
3
3
3
3

วิทยากร
นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
นักวิชาการศึกษาดcานประวัติศาสตรj ศิลปวัฒนธรรม
พลเอกบัญชร ชวาลศิลป‘
พลเอกบัญชร ชวาลศิลป‘

09.00 – 12.00 น.

13 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65

13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

27 พ.ค. 65

09.00 – 11.00 น.

เวลา

75

การศึกษาดูงานในประเทศ
ครั้งที่ 1 กองพันสัตวjตyาง กรมการสัตวjทหารบก (คyายตากสิน) ที่ตั้ง 103 ม.2 ต.ดอนแกcว อ.แมyริม จ.เชียงใหมy
ครั้งที่ 2 ศูนยjการทหารราบ คyายธนะรัชตj และศูนยjการเรียนรูc กฟผ. จ.ประจวบคีรีขันธj
ครั้งที่ 3 หนyวยบัญชาการสงครามพิเศษ (คyายสมเด็จพระนารายณjมหาราช) ที่ตั้ง ตำบลทyาหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ
1.
ระยะเวลาการศึกษาระหวyางวันที่ 28 มกราคม - 27 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันศุกรj)
2.
สถานที่ศึกษาดูงาน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณj
3.
กำหนดการบรรยาย และการศึกษาดูงาน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขcอมูล update ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

วันที่
(วันศุกรQ)
13 พ.ค. 65

3 วัน 2 คืน
2 วัน 1 คืน
1 วัน

กำหนดการ
พฤ.10 – ส.12 ก.พ. 65
ศ.4 – ส.5 มี.ค. 65
ศ.8 เม.ย. 65

