รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่นที่ 9
ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า

1

หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 อาเซีย นได้ ห ลอมรวมกั น จนเป็ น ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งตั้ งแต่ นั้ น เป็ น ต้น มา อาเซี ยนได้
ดาเนินการสู่เป้าหมายในการสร้างอาเซียนที่แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เป็นทั้งตลาดเดียวและ
ฐานการผลิตเดียวกันมากขึ้น มีนโยบายด้านความมั่นคงที่เป็นอั นหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันในฐานะ
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น ถึงแม้ว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่การเดินทางของอาเซียนยังไม่ได้
สิ้ น สุ ด ประเด็น ส าคัญ ที่ค วรตั้งคาถามถัดไปก็คือ หลั งจากเป็น ประชาคมอาเซียนแล้ ว อะไรคือจุดหมายใหม่ของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและบทบาทของตนเองในทิศทางใด อะไรคือ
ความท้าทายหลักของประชาคมอาเซียน และสาคัญยิ่ง คือ การย้อนกลับมามองจุดยืนของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียนควรจะเป็ น ไปในทิศทางใด ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่ว ย
ส่ งเสริ มและพั ฒ นาให้ ทั้ งไทยและประชาคมอาเซี ยนให้ เข้ม แข็งและมีพ ลวัตไปด้ว ยกั น ภายใต้บ ริบ ทของสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและผันผวนของเศรษฐกิจการเมืองโลก
นอกจากเรื่องประชาคมอาเซีย นแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญและหลี กเลี่ยงไม่ได้ คือ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนนาไปสู่การขยายตัวไปยังด้านต่าง ๆ ประกอบกับการที่โลกกาลัง
เดินเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเข้ากับชีวิ ตประจาวันอย่างแท้จริง กลายเป็นยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม
และการบริหารราชการแผ่นดิน อาเซียนได้ออกกฎระเบียบ มาตรการ กรอบการทางานที่สาคัญมากมายเพื่อยกระดับ
ศั กยภาพของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อย่ างไรก็ ต าม ปั จ จั ย ความส าเร็จ สู่ การเป็ น “ดิ จิทั ล อาเซี ย น” ได้ นั้ น ก็ ขึ้น อยู่ กั บ
ความต่อเนื่องของการบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภ าค ผ่านความร่วมมือของ ASEANและคู่เจรจาต่าง ๆ และอาศัย
ปัจจัยจากหลายภาคส่วน เช่น การกาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ การวิจัยและพัฒ นา และความรู้ความเข้าใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สาคัญยิ่งสาหรับบุคลากรทุกภาคส่วน คือ เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมีความเป็นพลวัตสูง
และมีแนวโน้มการแข่งขันที่รวดเร็ว รอบด้าน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งองค์กรภาครัฐและ
องค์กรธุรกิจ ที่ต่ างต้องปรับ ตัว รับมือ มองหาวิธีการปรับปรุงการทางาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค และมองหา
นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานเดิมให้มีความเชื่อมโยง คล่องตัว และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน
กับโลกปัจจุบัน
การแสวงหาความรู้และข้อมูลที่เป็นระบบและรอบด้านจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่
ยุคดิจิทัล จะเป็นประโยชน์และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นา
ในอาเซี ย น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ร อบด้ า นทั้ งในบริบ ทของเศรษฐกิ จ การเมื อ งโลกและอาเซี ย น และสามารถ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศในบริบทโลกยุคปัจจุบันได้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบัน
ทางวิ ช าการ จึ งได้ ร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ และกระทรวงการต่ า งประเทศ ในการพั ฒ นาและจั ด ให้ มี ก าร
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ กาหนด
ประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
รวมไปถึงการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ความคิดเห็ น และการนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้กาหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมสาหรับความท้าทายนี้ และยังเป็นการตอบสนองต่อการพัฒ นา
ประเทศอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา ร่วมวิเคราะห์และสามารถอภิปรายประเด็นสาคัญ ความท้าทาย และโอกาส
จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนบนบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก
2. เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร และสามารถสังเคราะห์และเสนอแนะการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ต่อภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเสริมสร้างบทบาท 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 ซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทบริหารระดับต้น ,
ประเภทอานวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป (ระดับ 7 – 8 เดิมขึ้นไป) ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าวข้างต้น
2.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
2.3 ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)
2.4 นายทหารหรือนายตารวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือนตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ
พันตารวจโทขึ้นไป
2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
2.6 กรรมการของหน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรกากับดูแล เจ้าหน้าที่ห รือ
พนักงานของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุ ด และ
ผู้บริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่า
2.7 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรือนตามข้อ 2.1 หรือดารงตาแหน่งระดับเดียวกับข้อ 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 โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒ นาประเทศ หรือ
เป็นผู้ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศหรือสนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่ มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับ การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับ
ประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ
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4. ระบบการศึกษาอบรม
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 201 ชั่วโมง
หมวดที่ 1 การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา จานวน 4 กลุ่มวิชา (จานวน 114 ชั่วโมง)
หมวดที่ 2 กิจกรรมในหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การนาเสนอ
เอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ (จานวน 87 ชั่วโมง)
5. หัวข้อรายวิชา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาที่ 1 - ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (จานวน 27 ชั่วโมง)
ภาพรวมกลุ่ ม วิ ช า : กลุ่ ม วิ ช านี้ มุ่ งให้ ผู้ เข้ า อบรมมี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นระเบี ย บโลกใหม่ ในยุ ค ปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลให้
แต่ล ะประเทศเกิด การรวมกลุ่ ม ภายในภู มิ ภ าค เพื่ อสร้างความร่ ว มมือระหว่างกัน โดยเฉพาะประชาคมอาเซีย น
ซึ่งมี ค วามร่ ว มมื อครอบคลุ ม 3 เสาหลั ก คื อ ด้านประชาคมการเมื อ งและความมั่น คง, ด้านประชาคมเศรษฐกิ จ
และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ส่งผล
สาคัญต่อประเทศไทย และจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นสาคัญหรือ
กรณีศึกษาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ เช่น วิกฤติการณ์ ความขัดแย้ง และการร่วมมือ
แก้ไขปัญหา ที่ควรนามาหยิบยกเป็นประเด็นอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
1-1. ฉากทัศน์ระเบียบใหม่เศรษฐกิจการเมืองโลก
1-2. บทบาทไทยและประชาคมอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต
1-3. สถานการณ์ ข้อท้าทาย และความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงโลกและอาเซียน
1-4. สถานการณ์ ข้อท้าทาย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกและอาเซียน
1-5. ประเด็นท้าทายในเศรษฐกิจอาเซียน
1-6. มิติประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
1-7. ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
1.8. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
1-9. สัมมนาสังเคราะห์ : ประเด็นสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก
กลุ่มวิชาที่ 2 - ภาคเศรษฐกิจไทยในอาเซียน (จานวน 36 ชั่วโมง)
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชานี้มุ่งให้ผู้เข้าอบรมศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศไทย
บนบริบทเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า การเปิดเสรีด้าน
การค้าบริการ การเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิดเสรีมากขึ้นทางการเงิน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
และศึกษาโอกาสและการปรับตัวของภาคธุรกิจหลักของประเทศไทยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสภาพการณ์
ของตลาดโลก และประเด็นสาคัญอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย
2-1. หลักการและผลกระทบการเปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้าสินค้าและการค้าบริการ
2-2. โอกาสและการปรับตัวของภาคเกษตรไทย
2-3. โอกาสและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย
2-4. โอกาสและการปรับตัวของภาคธุรกิจการค้าไทย
2-5. โอกาสและการปรับตัวของภาคบริการไทย
2-6. หลักการและผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายทุนเสรีมากขึ้น
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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 (จานวน 27 ชั่วโมง)
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชานี้มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุค
ดิจิทัลให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ และเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นบุคลากรที่สามารถทางานใน
องค์กรยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรู้เท่าทันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอื่น
3-1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอนาคตประเทศไทย
3-2. นโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
3-3. ประชาธิปไตยและพลเมืองดิจิทัล
3-4. อาชญากรรมและภัยความมั่นคงไซเบอร์
3-5. การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกับการลดความเหลื่อมล้า
3-6. นวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
3-7. กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล
3-8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3-9. สัมมนาสังเคราะห์: ประเทศไทยและโลกยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาที่ 4 - ประเด็นร่วมสมัยและการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม (จานวน 24 ชั่วโมง)
ภาพรวมกลุ่มวิชา : กลุ่มวิชาที่ 4 เน้นหัวข้อหรือกรณีศึกษาร่วมสมัยที่มีความสาคัญ น่าสนใจและควรศึกษา
ซึ่งมีผลต่อประเด็นด้านการต่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าอบรมเป็น
ผู้กาหนดหัวข้อตามความสนใจ หรือเป็นกิจกรรมวิชาการเสริมที่จัดโดยผู้เข้าอบรม เช่น การเชิญผู้ที่ประสบความสาเร็จ
ในด้านธุรกิจ เอกอัครราชทูตในประเทศอาเซียน มาร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมไปถึง
ชั่วโมงการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
4-1. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา
4-2. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา
4-3. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา
4-4. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา
4-5. วิชาเลือกประเด็นร่วมสมัยหรือกรณีศึกษา
4-6. การสืบค้นคว้าข้อมูลและแนวทางการจัดทาเอกสารวิชาการ
4-7. ชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเอกสารวิชาการ (1)
4-8. ชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเอกสารวิชาการ (2)
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6. เงื่อนไขการจบการศึกษา
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ เป็ นผู้ ผ่านและสาเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้ว น
ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์เวลาเรียน ต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน
และมีเวลาเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละกลุ่มวิชา
2. เกณฑ์การมีส่วนร่วม ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร คือ การปฐมนิเทศ
การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน
3. เกณฑ์การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม ต้องจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ
ให้ ผ่ านตามมาตรฐานของเอกสารวิช าการนั้ น ภายใต้เวลาที่กาหนด และนาเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะหรือ
ที่ประชุมใหญ่ หรือกรณีอื่นตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
4. ไม่ มี ค วามประพฤติ เสี ย หาย และไม่ ด าเนิ น การใด ๆ อั น น ามาซึ่ งความเสื่ อ มเสี ยชื่ อ เสี ยงของสถาบั น
พระปกเกล้า
7. ระยะเวลาการศึกษา
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ศึกษาอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หรือวันอื่นตามที่สถาบันฯ กาหนด)
8. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่จะได้รับ
1. ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
2. เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า
9. จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
พิจารณารับนักศึกษา จานวน 100 – 120 คน
11. คณะกรรมการหลักสูตร
 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร








ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
อธิบดีกรมอาเซียน
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

11. สถานที่จัดการศึกษา
ห้องสัตมรามาธิราช ฝั่งห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารลานจอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(ฝั่ ง ทิ ศ ตะวั น ตก) ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร
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12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่ าใช้ จ่ ายระหว่างการศึ ก ษา (ค่ า อาหารกลางวั น และอาหารว่าง ค่ าเอกสารบรรยายตลอดหลั ก สู ต ร
รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและสถานที่พักในการศึกษาดูงานในประเทศ) จานวน 63,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามที่หลักสูตรฯกาหนด จานวนประมาณการ
39,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้กรณีมีงบประมาณสนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจากต้นสังกัดได้

13. กาหนดการการศึกษาอบรม
 เปิดประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (ในวัน - เวลาราชการ)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว
 พิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ
 เริ่มการศึกษาอบรม
 กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ
 กิจกรรมศึกษาดูงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562
7 มิถุนายน 2562
7 – 28 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562
5 – 7 กรกฎาคม 2562
13 กรกฎาคม 2562
29 – 31 สิงหาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
6 – 12 ตุลาคม 2562
28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : สถาบันฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม 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

