
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสตูรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่าย 
ความมั่นคงระดับผูบ้ริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๓ 

-------------------- 
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ   
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม         
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และเสริมสร้างเครือข่ายความมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ให้มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลัก   
ของชาติ การมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร         
ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ๑. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 ๒. คุณสมบัติผูเ้ข้ารับการอบรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล  
     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
         ๒.๒.๑ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน 
            (๑) เป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ตั้ งแต่ระดับพันเอก นาวาเอก         
นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอก ขึ้นไป 
             (๒) เป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้อำนวยการกอง 
หรือรองผู้อำนวยการกอง ตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป 
             (๓) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี 
             (๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
   ๒.๒.๒ ภาคเอกชน 
    (๑) เป็นเจ้าของกิจการประเภทธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง ที่มีทุนจดทะเบียน
ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท หากเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้บริหารระดับสูงจาก เจ้าของกิจการ
ที่ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันรับสมัคร 
    (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี 
    (๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
    (๔) ข้อยกเว้นการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องเป็นเจ้าของกิจการประเภทธุรกิจ
ที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๗ ล้านบาท โดยต้องนำใบแสดงทุนการจดทะเบียน  (ประเภทธุรกิจ)              
ยื่นประกอบการรับสมัคร              
   ๒.๒.๓ นักวิชาการ/สื่อมวลชน 
     (๑) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ป ี
     (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
 ๓. ขั้นตอนการสมัคร 
  ๓.๑ สมัครทางออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่น Line โดยการแสกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อน
ผ่าน Line@416darez 
   
                     /๓.๒ จัดส่ง...  



- ๒ - 

  ๓.๒ จัดส่งเอกสารหรือไฟล์เอกสารการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งเดียว
ผ่านทาง Line ตามข้อ ๓.๑ ดังนี้ 
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 
   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๓) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๔) เอกสารยินยอมหรือเอกสารส่งตัวจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมจาก     
ต้นสังกัด (กรณีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   (๕) สำเนาหลักฐานการประกอบกิจการ (ประเภทธุกิจ) ตามข้อ ๒.๒.๒ ที่แจ้งในใบสมัคร     
   (๖) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือสถานประกอบการ ที่แสดง
การเป็นเจ้าของกิจการ และแสดงทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด จำนวน ๑ ชุด   
   (๗) หนังสือรับรองการเป็นผู้บริหารระดับสูง ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันรับสมัคร 
(กรณีมิใช่เจ้าของกิจการ)         
   (๘) รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน ให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
  ๓.๓ ส่วนกิจการมวลชน สมท.กอ.รมน. จะพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครที่  
ครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมขาดคุณสมบัติ หรือจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่
กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการอบรมขาดคุณสมบัติโดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด 
 ๔. ห้วงระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๕. ขอบเขตการอบรม ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและการสัมมนา ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ด้านความมั่นคง อาทิเช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. สถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง และการส่งเสริม               
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น        
การจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านความมั่นคง กิจกรรมสัมพันธ์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  
      ๖. เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม 
  ๖.๑ ระหว่างเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม
หลั กสู ตรอื่ น ใด ที่ ตรงกั บห้ วงเวลาการอบรมตามที่  ส่ วน กิ จก ารม วลชน  ส ำนั ก กิ จก ารม วลชน 
และสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด 
  ๖.๒ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์ตามที่  ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการมวลชน 
และสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด 
 ๗. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการมวลชน 
และสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา 
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๔๓๖๗๔๔ เบอร์ภายใน ๘๓๑๕๐ ในวันเวลาราชการ 
 

………………………………………………………………. 
                         ส่วนกิจการมวลชน สำนักกจิการมวลชนและสารนิเทศ            

                                         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 

รับสมัคร พคบ.13 ใบสมัครและแผ่นพับ 
พคบ.13 


