
 
ก ำหนดกำร 

พิธีปฐมนิเทศและกำรศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (ปกม.8) 
จัดโดยวิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น  สถำบันพระปกเกล้ำ 

วันที่ 14 – 16 กมุภำพันธ์ 2562 
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 (อาคารจอดรถ) สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 

และ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก 
 

 

วันพฤหัสบดีที ่14 กุมภำพันธ์ 2562 

เวลา 08.30 น. นักศึกษาหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นท่ี 8 

ลงทะเบียน ณ ภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า  

เวลา 08.45 น. รับชมวีดีทัศน์แนะน า สถาบันพระปกเกล้า 

เวลา 09.00 – 11.00 น. พิ ธี เปิ ดการศึ กษาอบรมหลักสู ต รกฎหมาย ท้องถิ่ น  รุ่ น ท่ี  8  และ 

บรรยำยพิเศษ “รัฐธรรมนูญ: แม่บทแห่งกำรปกครองท้องถิ่น”  

โดย ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย  เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถนน

หลานหลวง (บริเวณสะพานผ่านฟ้า) โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้า 

เวลา 13.00 – 15.00 น. รับฟังบรรยาย “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครอง

ท้องถิ่น” โดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ   

เวลา 15.00 น. เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปยังโรงแรมรอยัลฮิลล ์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  

จังหวัดนครนายก (โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้าโดยพร้อมเพรียงกัน) 

เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enTH800TH800&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_gPiV29_fAhXINI8KHV75CFMQkeECCCgoAA
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enTH800TH800&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_gPiV29_fAhXINI8KHV75CFMQkeECCCgoAA


วันศุกร์ที่ 15 กมุภำพันธ์ 2562 

เวลา 08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 

โรงแรมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  โดย อำจำรย์อำคร ประมงค์ และคณะ 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  (ต่อ) 

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันเสำร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 

เวลา 08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 

 โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  กฎหมายกับการบริหารงานท้องถิ่น   

 โดย อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล   

 ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง พิษณุโลก 

เวลา 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น.  ออกเดินทางจากโรงแรมกลับสถาบันพระปกเกล้า 

เวลา 16.00 น.     เดินทางถึงสถาบันพระปกเกล้า  โดยสวัสดิภาพ 

 

*หมายเหตุ การเรียนการสอน : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่ายจะต้องเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง (บริเวณสะพานผ่านฟ้า) ซึ่งบริเวณใกล้เคียงกับอาคาร พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีที่จอดรถ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วงเย็นต้องเดินทางต่อเนื่องไปโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครนายก ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ ขอความร่วมมือจากท่านนักศึกษาเดินทางโดยรถบัสที่ทางสถาบันฯ 
จัดเตรียมไว้ให้ โดยท่านสามารถน ารถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ที่บริเวณอาคารจอดรถชั้น 5 (อาคารบีของสถาบัน
พระปกเกล้า) (โปรดระมัดระวังและอย่าเก็บทรัพย์สินของท่านไว้ในรถยนต์ เนื่องจากสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น)  
 
*หมายเหตุ การเรียนการสอน : ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแนะน าให้นักศึกษาผู้หญิงควรสวมกางเกงเพ่ือ
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 



 
ข้อชี้แจงเบื้องต้นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

หลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถ่ิน รุ่น 8 (ปกม.8)  
 

 

ระยะเวลำกำรศึกษำอบรม 

 จัดการศึกษาอบรมจ านวน 2 วัน/สัปดาห์ คือ ศุกร์และเสาร์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2562) โปรดศึกษาตารางการศึกษาอบรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจาก
วันหยุดประจ าปี 2562 และมีการศึกษาอบรมชดเชยในบางสัปดาห์ 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

 ห้องท่ีจะใช้ในการศึกษาอบรม คือ ห้องสัตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า 
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. (เป็นอาคารจอดรถชั้น 5 ของอาคารบี)  

 โปรดศึกษาเส้นทางและแผนท่ีการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการมี
ขนาดใหญ่และมีหน่วยงานราชการหลายองค์กรตั้งอยู่  

กำรแต่งกำย 

 ชาย: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต ไม่ต้องผูกไทด์ กางเกงสแล็ค สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท  
หญิง: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค/กระโปรง (ตามสะดวก) สวมสูทหรือแจ็ค
เก็ตสูท 

 วันศึกษาดูงานในเดือนเมษายน 2562 : ชุดสุภาพ แจ็คเก็ตสูท (ไม่ต้องสวมสูท) 

กำรเข้ำเรียน 

 สถาบันฯ จะท าการเช็คชื่อผ่านการสแกนนิ้วของผู้เข้ารับการอบรม วันละ 2 คร้ัง (เช้า 
และ บ่าย) เวลาเรียนในแต่ละวัน คือ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 
โดยนักศึกษาจะต้องสแกนนิ้ววันละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

 เช้า 08.30-09.30 น. (หากเกิน 09.30 น. ถือว่าขาดเรียน)  

 บ่าย 12.30-13.30 น. (หากเกิน 13.30 น. ถือว่าขาดเรียน) 

*กรณีการขาดเรียน หรือขอลาเรียน นักศึกษาต้องส่งใบลาการขาดเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบการลา โดยทางสถาบันฯ ยังถือว่าท่านขาดเรียน การขาดเรียนเกินตาม
เง่ือนไขหลักสูตรฯ ท่ีก าหนดท่านจะไม่มีสิทธิสอบ รวมท้ังเข้ารับประกาศนียบัตร* 



 
เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมท่ีจะได้รับประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้องเรียน 

 ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในทุกหัวข้อวิชาของหลักสูตร 

 ผ่านการประเมินผลขั้นสุดท้ายในการจัดท าและน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 

 ท้ังนี้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นว่า มีความรู้จากการศึกษาอบรม 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริง  

 ไม่ด าเนินการใดๆอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

 
กำรติดต่อกับวิทยำลัยพฒันำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ 
 

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ ช านาญการ 

 โทรศัพท์  02-141-9569 

นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ   

   โทรศัพท์  02-141-9576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


