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หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้หลอมรวมกันจนเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาเซียนได้
ด าเนินการสู่เป้าหมายในการสร้างอาเซียนที่แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เป็นทั้งตลาดเดียวและ
ฐานการผลิตเดียวกันมากขึ้น มีนโยบายด้านความมั่นคงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันในฐานะ
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น ถึงแม้ว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วแต่การเดินทางของอาเซียนยังไม่ได้
สิ้นสุด ประเด็นส าคัญที่ควรตั้งค าถามถัดไปก็คือ หลังจากเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว อะไรคือจุดหมายใหม่ของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและบทบาทของตนเองในทิศทางใด อะไรคือ
ความท้าทายหลักของประชาคมอาเซียน และส าคัญยิ่ง คือ การย้อนกลับมามองจุดยืนของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียนควรจะเป็นไปในทิศทางใด ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน ภายใต้บริบทของสภาวะ  
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและผันผวนของเศรษฐกิจการเมืองโลก  
    นอกจากเรื่องประชาคมอาเซียนแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนน าไปสู่การขยายตัวไปยังด้านต่าง ๆ ประกอบกับการที่โลกก าลัง
เดินเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเข้ากับชีวิตประจ าวันอย่างแท้จริง กลายเป็นยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม 
และการบริหารราชการแผ่นดิน อาเซียนได้ออกกฎระเบียบ มาตรการ กรอบการท างานที่ส าคัญมากมายเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความส าเร็จสู่การเป็น “ดิจิทัลอาเซียน” ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ 
ความต่อเนื่องของการบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านความร่วมมือของ ASEANและคู่เจรจาต่าง ๆ และอาศัย
ปัจจัยจากหลายภาคส่วน เช่น การก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ การวิจัยและ พัฒนา และความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่ส าคัญยิ่งส าหรับบุคลากรทุกภาคส่วน คือ เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมีความเป็นพลวัตสูง
และมีแนวโน้มการแข่งขันที่รวดเร็ว รอบด้าน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งองค์กรภาครัฐและ
องค์กรธุรกิจ ที่ต่างต้องปรับตัว รับมือ มองหาวิธีการปรับปรุงการท างาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค และมองหา
นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานเดิมให้มีความเชื่อมโยง คล่องตัว และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน  
กับโลกปัจจุบัน  

การแสวงหาความรู้และข้อมูลที่เป็นระบบและรอบด้านจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัล จะเป็นประโยชน์และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้น า
ในอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจที่รอบด้านทั้งในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองโลกและอาเซียน และสามารถ  
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศในบริบทโลกยุคปัจจุบันได้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบัน
ทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนาและจัดให้มีการ  
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เพ่ือเป็นการศึกษาความรู้ ก าหนด
ประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์  
ต่อผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมส าหรับความท้าทายนี้  และยังเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา ร่วมวิเคราะห์และสามารถอภิปรายประเด็นส าคัญ ความท้าทาย และโอกาส
จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนบนบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร และสามารถสังเคราะห์และเสนอแนะการเตรียม  
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ต่อภาครัฐและเอกชน 

3. เพ่ือเสริมสร้างบทบาท แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้น  
ในกลุ่มบุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และประชาสังคม 

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 

1.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
1.2 สมาชิกวุฒิสภา 
1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ 
2.1 ข้าราชการพลเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทบริหารระดับต้น, 

ประเภทอ านวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป (ระดับ 7 – 8  เดิมขึ้นไป) ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าวข้างต้น   

2.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป  
2.3 ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) 
2.4 นายทหารหรือนายต ารวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือนตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ

พันต ารวจโทข้ึนไป 
2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
2.6 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรก ากับดูแล เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่า  

2.7 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรือนตามข้อ 2.1 หรือด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับข้อ 2.6 
3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน 

3.1 นักธุรกิจและผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน  
3.2 ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization /NGO)  
3.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ  
3.4 สื่อมวลชน/ศิลปิน/ดารา/พิธีกร/นักจัดรายการ 

4) บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ หรือ 
เป็นผู้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศหรือสนับสนุนงานของสถาบันต่อไป 
ท้ังน้ีผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับ
ประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ 
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4. ระบบการศึกษาอบรม 
 ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 201 ชั่วโมง 

หมวดที่ 1  การบรรยาย  การอภิปราย กรณีศึกษา จ านวน 4 กลุ่มวิชา (จ านวน 114 ชั่วโมง) 
หมวดที่ 2  กิจกรรมในหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การน าเสนอ

เอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ  (จ านวน 87 ชั่วโมง) 

5. หัวข้อรายวิชา แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาที่ 1 - ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (จ านวน 27 ชั่วโมง) 
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชานี้มุ่งให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ พ้ืนฐานด้านระเบียบโลกใหม่ในยุคปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลให้  
แต่ละประเทศเกิดการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน  
ซึ่งมีความร่วมมือครอบคลุม 3 เสาหลัก คือ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง , ด้านประชาคมเศรษฐกิจ  
และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ส่งผล
ส าคัญต่อประเทศไทย และจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นส าคัญหรือ
กรณีศึกษาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ เช่น วิกฤติการณ์ ความขัดแย้ง และการร่วมมือ
แก้ไขปัญหา ที่ควรน ามาหยิบยกเป็นประเด็นอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

1-1. ฉากทัศน์ระเบียบใหม่เศรษฐกิจการเมืองโลก 
1-2. บทบาทไทยและประชาคมอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต 
1-3. สถานการณ์ ข้อท้าทาย และความร่วมมือทางการเมืองและความม่ันคงโลกและอาเซียน 
1-4. สถานการณ์ ข้อท้าทาย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกและอาเซียน  
1-5. ประเด็นท้าทายในเศรษฐกิจอาเซียน 
1-6. มิติประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
1-7. ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
1.8. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
1-9. สัมมนาสังเคราะห์ : ประเด็นส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก 
กลุ่มวิชาที ่2 - ภาคเศรษฐกิจไทยในอาเซียน (จ านวน 36 ชั่วโมง) 
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชานี้มุ่งให้ผู้เข้าอบรมศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศไทย

บนบริบทเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า การเปิดเสรีด้าน  
การค้าบริการ การเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิดเสรีมากขึ้นทางการเงิน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
และศึกษาโอกาสและการปรับตัวของภาคธุรกิจหลักของประเทศไทยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสภาพการณ์
ของตลาดโลก และประเด็นส าคัญอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย 

2-1. หลักการและผลกระทบการเปิดเสรีและอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าและการค้าบริการ 
2-2. โอกาสและการปรับตัวของภาคเกษตรไทย 
2-3. โอกาสและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย 
2-4. โอกาสและการปรับตัวของภาคธุรกิจการค้าไทย  
2-5. โอกาสและการปรับตัวของภาคบริการไทย 
2-6. หลักการและผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายทุนเสรีมากข้ึน 
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2-7. หลักการและผลกระทบด้านการลงทุนของไทยในอาเซียน 
2-8. กรณีศึกษาการลงทุนของไทยในต่างประเทศ: สินค้าอุปโภค 
2-9. กรณีศึกษาการลงทุนของไทยในต่างประเทศ: สินค้าบริโภค 
2-10. ประเทศไทยในห่วงโซ่ฐานการผลิตโลก 
2-11. MSMEs ไทยในอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
2-12. สัมมนาสังเคราะห์: ภาคเศรษฐกิจไทยในอาเซียน 
กลุ่มวิชาที่ 3 - ประเทศไทยและโลกยุคดิจิทัล (จ านวน 27 ชั่วโมง) 
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชานี้มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ และเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นบุคลากรที่สามารถท างานใน
องค์กรยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรู้เท่าทันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน 

3-1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับอนาคตประเทศไทย 
3-2. นโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
3-3. ประชาธิปไตยและพลเมืองดิจิทัล 
3-4. อาชญากรรมและภัยความมั่นคงไซเบอร์ 
3-5. การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกับการลดความเหลื่อมล้ า 
3-6. นวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ 
3-7. กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล 
3-8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
3-9. สัมมนาสังเคราะห์: ประเทศไทยและโลกยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาที่ 4 - ประเด็นร่วมสมัยและการจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม  (จ านวน 24 ชั่วโมง) 
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชาที่ 4  เน้นหัวข้อหรือกรณีศึกษาร่วมสมัยที่มีความส าคัญ น่าสนใจและควรศึกษา 

ซึ่งมีผลต่อประเด็นด้านการต่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าอบรมเป็น  
ผู้ก าหนดหัวข้อตามความสนใจ หรือเป็นกิจกรรมวิชาการเสริมที่จัดโดยผู้เข้าอบรม เช่น การเชิญผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในด้านธุรกิจ เอกอัครราชทูตในประเทศอาเซียน มาร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมไปถึง
ชั่วโมงการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

4-1. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา 
4-2. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา 
4-3. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา 
4-4. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา 
4-5. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา 
4-6. การสืบค้นคว้าข้อมูลและแนวทางการจัดท าเอกสารวิชาการ 
4-7. ชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเอกสารวิชาการ (1) 
4-8. ชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเอกสารวิชาการ (2) 
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6. เงื่อนไขการจบการศึกษา 
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วน 

ดังต่อไปนี้ 
1. เกณฑ์เวลาเรียน ต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน 

และมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละกลุ่มวิชา  
2. เกณฑ์การมีส่วนร่วม ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ  การปฐมนิเทศ  

การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน 
3. เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ต้องจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ

ให้ผ่านตามมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้น ภายใต้เวลาที่ก าหนด และน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะหรือ  
ที่ประชุมใหญ่ หรือกรณีอ่ืนตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

4. ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน
พระปกเกล้า 

7. ระยะเวลาการศึกษา 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
ศึกษาอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หรือวันอ่ืนตามที่สถาบันฯ ก าหนด) 

8. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะท่ีจะได้รับ 
1. ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
2. เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า 

9. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
พิจารณารับนักศึกษา จ านวน 100 – 120 คน 

11. คณะกรรมการหลักสูตร 

 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  นายวิทวัส ชัยภาคภูม ิ

 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  อธิบดีกรมอาเซียน 

 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร  

11. สถานที่จัดการศึกษา 
ห้องสัตมรามาธิราช ฝั่งห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารลานจอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

(ฝั่งทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
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12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลักสูตร  
รวมทั้งค่าเดนิทาง ค่าอาหารและสถานที่พักในการศึกษาดูงานในประเทศ) จ านวน 63,000 บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามที่หลักสูตรฯก าหนด จ านวนประมาณการ 
39,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้กรณีมีงบประมาณสนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 หมายเหตุ  : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจากต้นสังกัดได้  

13. ก าหนดการการศึกษาอบรม 

 เปิดประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (ในวัน - เวลาราชการ) 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มิถุนายน 2562 

 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  7 – 28 มิถุนายน 2562 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว  13 มิถุนายน 2562 

 พิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 

 เริ่มการศึกษาอบรม    13 กรกฎาคม 2562 

 กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ 29 – 31 สิงหาคม 2562 

 กิจกรรมศึกษาดูงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4 ตุลาคม 2562 

 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 6 – 12 ตุลาคม 2562 

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
  หมายเหตุ : สถาบันฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้   
เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585 โทรสาร : 02-143-8176 
http://www.kpi.ac.th 


