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รายละเอยีดการสมคัรเข้ารับการศึกษา 
……………………………………………… 

 ใบสมคัรประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ใบนาํสมคัร 

ส่วนท่ี 2 ใบสมคัร 

ส่วนท่ี 3 หนงัสือรับรองจากหวัหนา้หน่วยงาน (สําหรับผู้สมคัรทีต้่องขออนุมตัต้ินสังกดัเพือ่เข้าอบรม) 

ส่วนท่ี 4 หนงัสือรับรอง  (สําหรับผู้สมคัรจากภาคเอกชนทีไ่ม่ต้องขออนุมตัต้ินสังกดัหรือเป็นผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร – เจ้าของกจิการ) ผูส้มคัรจะตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บรอง  

 หลกัฐานประกอบการสมคัร 

1. แบบฟอร์มใบสมคัรท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มลูครบถว้น ชดัเจน 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ใชติ้ดใบสมคัร 1 รูป, แนบใบสมคัร 1 รูป) 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาบตัรขา้ราชการ/ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ  

    พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. สาํเนาปริญญาบตัร หรือสาํเนาเอกสารท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลยั) 

     หรือ ก.พ. รับรองวา่สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. ผูส้มคัรคุณสมบติั “ขา้ราชการการเมือง” โปรดแนบคาํสัง่หรือหลกัฐานการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง 

7. ผูส้มคัรคุณสมบติั “นกัธุรกิจและผูป้ระกอบกิจการภาคเอกชน” โปรดแนบเอกสารขอ้มลูประกอบ 

     ธุรกิจท่ีดาํเนินการในปัจจุบนั (เช่น หนงัสือจดทะเบียนบริษทั ฯลฯ) 

 การรับสมคัร 

1. เปิดรับสมคัรระหว่าง วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลยั    

    การเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี 

    (อาคารบี) ชั้น 5 ฝ่ังทิศใต ้ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ  

2. ในการสมคัรผูส้มคัรหรือตวัแทนผูส้มคัรตอ้งนาํส่งใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลและแนบหลกัฐานการ 

    สมคัรครบถว้นตามท่ีกาํหนด โดยสามารถยืน่ใบสมคัรไดท่ี้สถาบนัพระปกเกลา้ หรือจดัส่งใบสมคัร 

    ทางไปรษณีย ์ทั้งน้ีสถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมคัรทีม่หีลกัฐานไม่ครบถ้วนตามทีก่าํหนด  

3. ไม่มีการรับสมคัรทางโทรสารหรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

 สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที ่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

นางสาวสุรีย์พร ต้ังวิเศษทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587 

นายคมกฤช เพญ็สุข  หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9580 

  หมายเลขโทรสาร: 02-143-8176
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องคก์ร/หน่วยงาน/กระทรวงตน้สังกดั................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
 

สมคัรเขา้ศึกษาตามคุณสมบติัประเภทท่ี “................” 

หมายเหตุ: ตําแหน่งปัจจบุันที่ระบุในใบสมัครต้องสัมพันธ์กับคณุสมบัติและประเภทที่สมัคร (โปรดดูรายละเอียดในหน้า 2)   

 
 

วุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึน้ไป เรียงจากปริญญาตรี  โท และเอก ตามลาํดับ) 
 

1. วฒิุการศึกษา....................................................สาขา/วชิาเอก............................................................... 
 

    มหาวทิยาลยั.....................................................ประเทศ ..................................................................... 
 

2. วฒิุการศึกษา.................................................... สาขา/วชิาเอก............................................................... 
 

    มหาวทิยาลยั.....................................................ประเทศ ..................................................................... 
 

3. วุฒิการศึกษา...................................................สาขา/วชิาเอก................................................................ 
 

    มหาวทิยาลยั.....................................................ประเทศ ..................................................................... 

 
   

รายช่ือผู้รับรอง/หัวหน้าหน่วยงานของผู้สมัคร  
 

คาํนาํหนา้นาม...............................ช่ือ..................................................นามสกุล................................................................. 
 

ตาํแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
 

เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรในฐานะ............................................................................................................................................... 

 

         

 
 

รูปถ่าย  2” 

ถ่ายไม่เกิน 3  เดือน 

ส่วนที่ 1 : ใบนําสมคัร 

 

QFED 002/ 05 



 

2 

 

 

 

คุณสมบัตผู้ิสมัครเข้ารับการศึกษา  

- ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป และมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 1) นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 

 1.1 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ     

 1.2 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    

 1.3 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
 

 2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ 

 2.1 ขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวุโสข้ึนไป ประเภทบริหารระดบัตน้, 

ประเภทอาํนวยการระดบัตน้ และประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการข้ึนไป (ระดบั 7 - 8 เดิมข้ึนไป) 

ขา้ราชการรัฐสภาสามญั หรือขา้ราชการประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขา้ราชการพลเรือน

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 2.2 ขา้ราชการตุลาการและขา้ราชการอยัการ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ข้ึนไป  

 2.3 ขา้ราชการการเมือง (ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง) และ

ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา)  

 2.4 นายทหารหรือนายตาํรวจ ท่ีมีชั้นยศ อตัราเงินเดือนตั้งแต่พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ 

 พนัตาํรวจโทข้ึนไป 

 2.5 ครู นกัวชิาการ อาจารย ์ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั 

 2.6 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรกาํกับดูแล เจ้าหน้าท่ีหรือ

พนกังานของหน่วยงานดงักล่าวซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด รองผูบ้ริหารสูงสุด ผูช่้วยผูบ้ริหาร

สูงสุด และผูบ้ริหารระดบักลาง หรือเทียบเท่า 

 2.7 เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงดํารงตาํแหน่ง

เทียบเท่าขา้ราชการพลเรือนตามขอ้ 2.1 หรือดาํรงตาํแหน่งระดบัเดียวกบัขอ้ 2.6 
 

 3) ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และส่ือมวลชน  

 3.1 นกัธุรกิจและผูป้ระกอบกิจการภาคเอกชน    

 3.2 ผูบ้ริหารองคก์รพฒันาเอกชน  (Non-Government Organization /NGO) 

 3.3 ผูป้ฏิบติังานในองคก์รระหวา่งประเทศ   

 3.4 ส่ือมวลชน/ศิลปิน/ดารา/พธีิกร/นกัจดัรายการ   
 

 

หลกัสูตร ไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 
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ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตร 

ไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกจิการเมืองโลก รุ่นที ่6 

 

 

                                                                                               เลขที่ 

 

 

วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

 สถาบันพระปกเกล้า
 

 

 

 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 

 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)…………………………………………นามสกลุ…………………………………..…………… 

ช่ือ และนามสกลุ ภาษาองักฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ 

NAME………………………………………………SURNAME……………..…………………………………………… 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 

เลขท่ี…………หมู่ท่ี…………ซอย……………….ถนน……………………….……แขวง/ตาํบล…………………………... 

เขต/อาํเภอ…………………………………จงัหวดั……………………………..……รหสัไปรษณีย…์……..…….…….…... 

โทรศพัท…์………………….……………….……….….… มือถือ………………………...…………….…………….……. 

โทรสาร………………………………….………..….…… E-mail…..………………………………………………….…... 

วนัเดือนปีเกิด………………………………………………….อาย…ุ…………………………………………………….….. 

ภูมิลาํเนา………………………………………………..สญัชาติ…………………..………ศาสนา……………………….…. 

บตัรประชาชนเลขท่ี……………………………………………วนัออกบตัร……………..………………………………..…. 

วนัหมดอาย…ุ…………………………………………สถานท่ีออกบตัร………………...…………………………………… 

บตัรขา้ราชการ/ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เลขท่ี……………..…………………………………………………………… 

วนัหมดอาย…ุ…………………………………………สถานท่ีออกบตัร………………...…………………………………… 

 

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน …………………………………………………………………………………………… 

ความสมัพนัธ์……………………………………… หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ ………….…………………………………… 

 

รหัสนักศึกษา 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 

ส่วนที่ 2 : ใบสมคัร 
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2. ข้อมูลด้านการทาํงาน (หากผู้สมัครมีรายละเอยีดเพิม่เติมสามารถแนบเอกสารเพิม่เติมได้) 
 

 

ตาํแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………….... 

สงักดั: ฝ่าย / กอง / สาํนกั …………………………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน / องคก์ร / กระทรวง ……………………………………………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………….... 

สงักดั: ฝ่าย / กอง / สาํนกั (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน / องคก์ร / กระทรวง (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน 

เลขท่ี…………หมู่ท่ี…………ซอย……………….ถนน……………………………แขวง/ตาํบล……………………………. 

เขต/อาํเภอ…………………………………จงัหวดั……………………………..……รหสัไปรษณีย…์……………...………

โทรศพัท…์……………………………………………….โทรสาร…………………………………………………………… 
 

ลกัษณะงานและความรับผดิชอบของผู้สมคัร 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 

3. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

มธัยมศึกษา    

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี    

   : ปริญญาโท    

   : ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

……………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 

กรณเีคยผ่านการศึกษาหลกัสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอียด 

หลกัสูตร รุ่น / ปีการศึกษา หมายเหตุ 
 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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4. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลกัสูตร 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลอืกเข้าศึกษาในหลกัสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทําหน้าที่คัดเลือก

นักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสภาสถาบันฯ  

ในทุกกรณ ีโดยไม่ติดใจดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้งส้ิน 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ข้าพเจ้า 

จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขข้อกําหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา และเง่ือนไข

การสําเร็จการศึกษาทุกประการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ

ข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หรือ 

ถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 
         

     ลายมือช่ือ…….……………………………………… 

              ( …….…………………………………………)                                                                                            

          วนัท่ี………/………………/………… 

 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าแจ้งความ

ประสงค์ไว้ ณ ทีนี่ว่้า เอกสารนีเ้ป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งช้ีตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครอง

ของสถาบันพระปกเกล้านี ้ในกรณทีีม่ีผู้อืน่มาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสําเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า 
 

   o     ยนิยอม    o     ไม่ยนิยอม 
   

                 ลายมือช่ือ………………………………………………… 

           (………………………………………………...) 
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ส่วนที่ 3 : หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

  
 

 

สถาบนัพระปกเกล้า 

วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

__________________________ 
 

หนังสือรับรองหัวหน้าหน่วยงาน 

(กรณปีฏิบัติงานในหน่วยงาน และต้องขออนุมัติองค์กรต้นสังกดั) 
 

 ขา้พเจา้……………………………………………...……………………………………………………………      

ตาํแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………..  

ผูบ้งัคบับญัชาของ …………………………………...…………………………….……… ผูส้มคัรเขา้รับการศึกษา

ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร ไทยกบัประชาคมอาเซียในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นท่ี 6 ขอรับรองต่อ

สถาบนัพระปกเกลา้วา่ หากผูส้มคัรไดรั้บการคดัเลือกเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตร หน่วยงานตน้สังกดั

ยินยอมและสนับสนุนให้ผู ้สมัครข้างต้นเข้าศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมทั้ งปวงตามท่ีสถาบัน

พระปกเกลา้กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรฯ ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม 

 

            

ลงช่ือ...…………………………………….……  

  (………………….…………………………………) 

ตาํแหน่ง…………………….………………………… 

วนัท่ี…………………….………………………… 

 

 

หมายเหตุ ผูรั้บรองตอ้งเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติัใหผู้ส้มคัรเขา้รับการศึกษาอบรมได ้
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ส่วนที่ 4 : หนังสือรับรอง 

 

 

 

 

 

  
 

 

สถาบนัพระปกเกล้า 

วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

__________________________ 
 

หนังสือรับรอง 

(กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าของกจิการ หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กร) 

ขา้พเจา้ (ผูรั้บรอง) ……………………………………… นามสกลุ ………………………………….…….……………… 

ตาํแหน่ง ……………………………………………………………………..……………………………..……….………......  

หน่วยงาน …………………………………..……………………………..………………………………….……………..…. 

โทรศพัท ์………………………………………............. โทรศพัทมื์อถือ ……………………………........………….….. 

เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร (ช่ือ-สกลุ)  ………………………...................................................……………….………......… 

ในฐานะ………………………...................................................……………….…………...............................................  

              ไดรั้บทราบรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก 

รุ่นท่ี 6 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และขอให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสามารถและศกัยภาพของ

ผูส้มคัร ดงัน้ี 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 ลายมือช่ือ  …….…………...........................................…     วนัท่ี ……..……/…………..…………/…...………… 
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หลกัสูตร ไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกจิการเมืองโลก 

1. หลกัการและเหตุผล 

 “หลกัสูตรไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ในเร่ืองการ
ความเขา้ใจต่อความทา้ทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจการเมืองโลก และยงัมี
เป้าหมายส าคัญคือการตั้ งค  าถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาท
อยา่งไร และมีความเป็นไปไดแ้ค่ไหนท่ีประเทศไทยจะเขา้ไปสัมพนัธ์กบัประชาคมอาเซียนในลกัษณะ
ท่ีจะช่วยส่งเสริมและพฒันาใหท้ั้งไทยและประชาคมอาเซียนใหมี้ความเขม้แขง็และมีพลวตัไปดว้ยกนั  
เป้าหมายเหล่าน้ีน าไปสู่ประเด็นส าคญั ๆ หลายประการ เช่น เร่ืองของนโยบาย ภาวะการเป็นผูน้  าของ
ไทยในบริบทอาเซียน การท่ีไทยจะสามารถผลกัดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตท่ีเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนัทั้งของไทยและอาเซียนในระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ 
และสังคม  

การแสวงหาความรู้และขอ้มูลท่ีเป็นระบบและรอบดา้น จะช่วยในการท าความเขา้ใจและวาง
บทบาทของไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อสร้างการทูตเชิ งรุก อนัเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพใหก้บัประเทศไทย และการสร้างความเป็นผูน้  าของประเทศไทยในระดบัอาเซียน ดว้ยเหตุน้ี 
สถาบนัพระปกเกลา้ในฐานะสถาบนัทางวิชาการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการเผยแพร่ความรู้ดา้นการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในการพฒันาและจดัใหมี้การจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตร “ไทยกบัประชาคมอาเซียนใน
เศรษฐกิจการเมืองโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และการก าหนดประเดน็ความทา้ทาย การวิเคราะห์
และน าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในระดบันานาชาติท่ีมีประสบการณ์
ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบติั เป็นประโยชน์ต่อผูก้  าหนดนโยบาย  ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป ให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับความทา้ทายและสามารถหาโอกาสจากการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนไดค้รอบคลุม และบรรลุตามเป้าหมายของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
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2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อเปิดให้มีการศึกษา อบรม วิเคราะห์และอภิปรายถึงประเด็นส าคญั  ความทา้ทาย และ

โอกาสจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก  

2. เพื่อวเิคราะห์ถึงผลกระทบจากการสร้างประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย และเสนอแนะต่อ

ภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  

3. เพื่อสร้างกระบวนทศัน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียน เสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายการ

เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสร้างสรรคป์ระชาคมอาเซียนใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มผูป้ระกอบการ ภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม 

3. คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการศึกษา 
ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1) นักการเมอืงระดบัชาต ิระดบัท้องถิ่น 

1.1 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
1.2 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
1.3 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ 
2.1 ขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวุโสข้ึนไป ประเภทบริหาร

ระดบัตน้, ประเภทอ านวยการระดบัตน้ และประเภทวิชาการระดบัช านาญการข้ึนไป (ระดบั 7 – 8  
เดิมข้ึนไป) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ขา้ราชการพลเรือนดงักล่าวขา้งตน้   

2.2 ขา้ราชการตุลาการและขา้ราชการอยัการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ข้ึนไป  
2.3 ข้าราชการการเมือง (ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมือง) และขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา) 

2.4 นายทหารหรือนายต ารวจ ท่ีมีชั้นยศ อตัราเงินเดือนตั้งแต่พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
หรือพนัต ารวจโทข้ึนไป 

2.5 ครู นกัวิชาการ อาจารย ์ผูบ้ริหารในมหาวิทยาลยั 
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2.6 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรก ากบัดูแล เจา้หน้าท่ี
หรือพนักงานของหน่วยงานดงักล่าวซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด รองผูบ้ริหารสูงสุด ผูช่้วย
ผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารระดบักลาง หรือเทียบเท่า  

2.7 เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานในหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญซ่ึงด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าขา้ราชการพลเรือนตามขอ้ 2.1 หรือด ารงต าแหน่งระดบัเดียวกบัขอ้ 2.6 
3) ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และส่ือมวลชน 

3.1 นกัธุรกิจและผูป้ระกอบกิจการภาคเอกชน  
3.2 ผูบ้ริหารองคก์รพฒันาเอกชน  (Non-Government Organization /NGO)  
3.3 ผูป้ฏิบติังานในองคก์รระหวา่งประเทศ  
3.4 ส่ือมวลชน/ศิลปิน/ดารา/พิธีกร/นกัจดัรายการ 

ท้ังนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ 

4. ระบบการศึกษาอบรม 
 หมวดท่ี 1 การบรรยาย  การอภิปราย กรณีศึกษา จ านวน 4 กลุ่มวิชา (จ านวน 114 ชัว่โมง) 
 หมวดท่ี 2 กิจกรรมในหลกัสูตร เช่น กิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ การน าเสนอรายงานวิชาการ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (จ านวน  87 ชัว่โมง) 
 รวมทั้งส้ิน 201 ชัว่โมง 

5. รายละเอยีดกลุ่มวชิา 
  กลุ่มวิชาท่ี 1  ไทยกบัระเบียบโลกปัจจุบนั (จ านวน 18 ชัว่โมง) 
 กลุ่มวิชาท่ี 2  ประชาคมอาเซียน (จ านวน 30 ชัว่โมง) 
 กลุ่มวิชาท่ี 3  ไทยกบัเศรษฐกิจอาเซียน (จ านวน 48 ชัว่โมง) 
 กลุ่มวิชาท่ี 4  ประเดน็ร่วมสมยั (จ านวน 18 ชัว่โมง) 

6. เงือ่นไขการจบการศึกษา 
ผูอ้บรมจะไดรั้บประกาศนียบตัรหลกัสูตร ตอ้งผา่นหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของเวลาในหอ้งเรียน 
2. น าเสนอผลการศึกษาศกัยภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน หรือกรณีอ่ืนตามคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ ก าหนด 
3. ไม่ด าเนินการใด ๆ อนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของสถาบนัพระปกเกลา้ 
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7. ระยะเวลาการศึกษา 
เร่ิมการศึกษา 10 ตุลาคม 2558 – 23 เมษายน 2559 (ประมาณ  7  เดือน) 
ศึกษาอบรมทุกวนัเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หรือวนัอ่ืนตามท่ีสถาบนัฯ ก าหนด) 

8. ประกาศนียบัตรและเขม็วทิยฐานะทีจ่ะได้รับ 
1. ประกาศนียบตัร ไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
2. เขม็วิทยฐานะระดบัประกาศนียบตัรจากสถาบนัพระปกเกลา้ 

9. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
พิจารณารับนกัศึกษา จ านวน 120 คน 

10. สถานทีจ่ดัการศึกษา 
ห้องสัตมรามาธิราช  ฝ่ั งห้อง ฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า  ชั้ น  5  อาคารลานจอดรถ  

อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ฝ่ังทิศตะวนัตก) ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 

11. คณะกรรมการหลกัสูตร 

  1. รองศาสตราจารยว์ฒิุสาร  ตนัไชย  2. ศาสตราจารย ์ดร.ไชยวฒัน ์ ค  ้าชู 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทยั ก๊กผล  4. นายวทิวสั ชยัภาคภูมิ  
5. รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ  6. อธิบดีกรมอาเซียน 
7. อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 8. ดร.ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ 
9. ศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพนัธ์  จิราธิวฒัน ์ 10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติ ประเสริฐสุข 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.นิยม  รัฐอมฤต 12. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการเมืองการปกครอง 

12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1. ค่าใชจ่้ายระหว่างการศึกษา (ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลกัสูตร 
รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและสถานท่ีพกัในการศึกษาดูงานในประเทศ) จ านวน 58,000 บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามท่ีหลกัสูตรฯก าหนด (หาก
สถาบันได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี) จ  านวนประมาณการ 37,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากตน้สังกดั
ไดก้รณีมีงบประมาณสนบัสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
 หมายเหตุ  : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก  
ต้นสังกัดได้  



5 
 

13. ก าหนดการรับสมคัร 
 1. เปิดประชาสมัพนัธ์และเปิดรับสมคัร (ในวนั - เวลาราชการ)  24 กรกฎาคม – 15 กนัยายน 2558  
 2. ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก    18 กนัยายน 2558 
 3. นกัศึกษารายงานตวั และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  21 กนัยายน 2558 
 4. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ     1 – 3 ตุลาคม 2558 
 

 หมายเหต ุ: สถาบันฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติม ได้ที ่
หลกัสูตรประกาศนียบัตร ไทยกบัประชาคมอาเซียนในเศรษฐกจิการเมืองโลก 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ต้ังอยู่ ณ อาคารส านักงาน ด้านทิศใต้ ในแผนท่ี) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 5 ฝ่ังทิศใต้   
เลขท่ี 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10120   
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9580 โทรสาร : 02-143-8176 
http://www.kpi.ac.th 
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แผนทีส่ถาบันพระปกเกล้า 

 

สถาบันพระปกเกล้า (ฝ่ังส านักงาน) 
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคารรัฐประศาสนภกัด ี(อาคารบี) ช้ัน 5 ฝ่ังทิศใต้  

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10120 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587, 02-141-9580 หมายเลขโทรสาร 02-143-8176 
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