วัน

เวลา

7 พ.ย.63

08.00 –08.20
09.20 –09.30
09.45 -10.00
10.30 –12.00
13.00–13.30
13.30 -15.30
16.00 –17.00
17.00–18.00
18.30
-

11-12 พ.ย.63
14 พ.ย.63

27-29 พ.ย.63

10.00 -1.200
13.30 –15.30
16.00 -18.00
-

ตารางกาหนดการศึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์
หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสาหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอมส SML รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
การปฏิบัติ/สาระวิชา/กิจกรรม
ผูบ้ รรยาย/อภิปราย/
ผู้รับผิดชอบ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สมาคม วปอ.
ถ่ายรูปหมู่
สมาคม วปอ.
พิธีเปิดการศึกษา
นายกสมาคม วปอ.
ปฐมนิเทศ
สมาคม วปอ.
การชี้แจงการดูงานหน่วยทหาร
สมาคม วปอ.
(1-2)สถานการณ์โลกและสถานการณ์ภูมิภาค
รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
การประชุมหมู่ลูกเสือ
อาจารย์ประจาหมู่
SML 1 พบ SML 2ณ ห้อง ถกแถลง
สวปอ.มส.SML
งานคืนสู่เหย้าสวปอ.มส.และ เลี้ยงต้อนรับน้องใหม่SML2
สวปอ.มส.SML1
ดูงานหน่วยทหาร (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ,ศูนย์การทหารปืนใหญ่,
สมาคม วปอ.
ศูนย์การทหารม้า)
(พ-1)การเขียนบทความทางวิชาการ
ศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
(1-1)แนวคิดด้านความมั่นคงและความมั่นคงของชาติ
พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
(พ-2) กิจกรรมลูกเสือ
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
ฝึกอบรมลูกเสือ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

วิธีการศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
บรรยาย
บรรยาย
ถกแถลง
ถกแถลง
กิจกรรม
กิจกรรม
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
กิจกรรม

หมายเหตุ

5 ธ.ค.63

15 ธ.ค.63
19 ธ.ค.63

09.00 –10.00
13.30 –15.30
16.00–18.00
13.00 –15.30
16.00 -18.00

26 ธ.ค.63

13.30 –15.30
16.00 -18.00

6 ก.พ.64

13.30 –15.30
16.00 –18.00
13.30-15.30

13 ก.พ.64

16.00-18.00
20 ก.พ.64

10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-18.00

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ
(1-3) โลกใบนี้ ไม่เหมือนเดิม สังคมและเศรษฐกิจแปรผัน...อะไรพึงระวัง
การประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ดูงาน กองทัพไทย และกองทัพอากาศ
(1-4) รากฐานของชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศ
(1-7) ความมั่นคงของมนุษย์ อนาคตที่มั่นคงสดใส มั่งคั่ง และ ยั่งยืนของคนไทย
ทหารกับความขัดแย้งทางการเมือง
กีฬา
หยุดเทศกาลปีใหม่
หยุดสถานการณ์โควิด
(1-5) ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้..ใครและอะไรคือต้นเหตุของปัญหา
(1-6) สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้...ใครต้องท าอะไร
(2-4) STEM นวัตกรรมและการจดสิทธิบัตรเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พลังอานาจของชาติอย่างยั่งยืน
(2-3) ศักยภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของสินทรัพย์ไทยอย่าง
ยั่งยืน
(พ-3) กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
(2-1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สรุปสาระส าคัญกลุ่มวิชาการที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายทนง ขันทอง
อาจารย์ประจ าหมู่
สมาคม วปอ.
นายสด แดงเอียด
นายจุติ ไกรฤกษ์

กิจกรรม
บรรยาย
ถกแถลง
กิจกรรม
บรรยาย
บรรยาย

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สวปอ.มส.SML

บรรยาย
กิจกรรม

พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช
พล.อ.ปราการ ชลยุทธ
ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง

บรรยาย
บรรยาย
ถกแถลง

ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

บรรยาย

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
ผอ.สวปอ.มส.SML

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

27 ก.พ.64

10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-18.00

6 มี.ค.64

13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-18.00

13 มี.ค.64

20 มี.ค.64

21-23 มี.ค.64
27 มี.ค.64
3 เม.ย.64

10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-18.00
13.30-15.30
16.00-18.00
10.00-12.00

(พ-4) เครื่องมือของก าลังอ านาจแห่งชาติ
(2-2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ศักยภาพของชาติ และ แนวทางในการใช้พลังอ านาจแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติได้
(2-6) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
(2-7) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาประชากรของชาติ
(2-5) การปฏิรูปทางการเมืองและความมั่นคง เพื่อความสัมพันธ์ในการบริหารและ
การปกครองที่ดีระหว่างภาคการเมือง ภาคราชการและกองทัพไทย
(3-1) ผู้นากับความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุปสาระกลุ่มวิชาที่ 2
(พ-5) คอร์รัปชั่น จะหมดจากประเทศไทยได้อย่างไร
(3-2) ธรรมาภิบาลกับการต่อสู้กับคอร์รัปชั่น
ดูงานภาคใต้
(พ-5) ทหารกับความขัดแย้งทางการเมือง
(3-3) เครื่องมือสาหรับผู้นาเพื่อการตัดสิน และการบริหารเชิงรุก
(พ-8) Digital Economy and Startups

13.30-15.30

(พ-6) SMEs

ผอ.สวปอ.มส.SML
ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่

บรรยาย
บรรยาย
ถกแถลง

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายทนง โชติสรยุทธ์
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกานต์ ตระกูลฮุน

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

ผอ.สวปอ.มส.SML
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
นายชวน หลีกภัย
สมาคม วปอ
พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
คุณวนิจ วิจิตรธธนาพร
คุณกอบศักดิ์ ดวงดี
คุณณัฐพล เดชวิทักษ์
คุณวีระพงศ์ มาลัย
คุณทัฬห์ สิริโภคี

ถกแถลง
บรรยาย
บรรยาย
ดูงาน/สัมมนา
บรรยาย
กิจกรรม
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย

1.600-18.00

17 พ.ค.-18 มิ.ย64
19 มิ.ย.64

26 มิ.ย.64

10.00-12.00
13.00-15.30
16.00-18.00
10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-18.00

3 ก.ค.64

10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-18.00

10 ก.ค.64

13.00-18.00

16-18 ก.ค.64

(พ-8) Digital Economy and Startups

หยุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19
(3-4) หลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
(3-4) ทักษะสาหรับผู้นาในการตัดสินใจ และ การถอดรหัสสู่กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
(พ.9) Change Management for Top Executives
ประชุมวิชาการ
(4-1) การก่อการร้าย ภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยจากไซเบอร์
(4-5) ประเด็นความมั่นคงแห่งชาติร่วมสมัย“The Rise of China:Implications
for ASEAN and Thailand”
(4-2) Disruptive Technology
(4-3) สื่อกับความมั่นคงแห่งชาติ
(4-4) การปรับตัวด้านการต่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรับมือการเจรจา
และความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
การเสนอบทความวิชาการกลุ่ม
ปัจฉิมนิเทศ (ต.จ.ว)

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร
ดร.สมชาย หัชลีหา
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
คุณโอฬาร วีระนนท์
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์
นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล

อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย
อภิปราย

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
คุณวรวิทย์ ยังวณิชย์
คุณธีระชัย เชมนะสิริ
กลุ่มวิชาการ 8 กลุ่ม
คุณปริญญา หอมเอนก
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย/ถกแถลง
บรรยาย
บรรยาย

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้
คุณพิศาล มาณวพัฒน์

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

กลุ่มวิชาการ 8 กลุ่ม

บรรยาย/ถกแถลง

สมาคม วปอ.

ดูงานและสัมมนา

31 ก.ค.64

13.00-16.00
17.00
18.00

การเสนอผลงานทางวิชาการ และ สรุปผลการอบรมหลักสูตร SML2
พิธีปิด
งานราตรีเกียรติยศ ปิดการอบรมSML2

กลุ่มวิชาการ 8 กลุ่ม
สมาคม วปอ.
สวปอ.มส.SML

บรรยาย/ถกแถลง
กิจกรรม
กิจกรรม

