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หลักสู ตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
1. หลักการและเหตุผล
“หลักสู ตรไทยกับประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิ จการเมืองโลก” เป็ นหลักสู ตรที่เน้นในเรื่ องการ
ความเข้าใจต่อความท้าทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซี ยนและเศรษฐกิ จการเมื องโลก และยังมี
เป้ าหมายสําคัญคือการตั้งคําถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซี ยนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไร
และมีความเป็ นไปได้แค่ไหนที่ประเทศไทยจะเข้าไปสัมพันธ์กบั ประชาคมอาเซี ยนในลักษณะที่จะช่วย
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ท้ งั ไทยและประชาคมอาเซี ยนให้มีความเข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน เป้ าหมาย
เหล่านี้ นําไปสู่ ประเด็นสํา คัญ ๆ หลายประการ เช่ น เรื่ องของนโยบาย ภาวการณ์ เ ป็ นผูน้ าํ ของไทยใน
บริ บทอาเซี ยน การที่ไทยจะสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตที่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันทั้งของ
ไทยและอาเซี ยนในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคม
การแสวงหาความรู้ และข้อ มูลที่ เป็ นระบบและรอบด้าน จะช่ วยในการทํา ความเข้า ใจและวาง
บทบาทของไทยในประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก เพื่อสร้างการทูตเชิงรุ ก อันเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ให้กบั ประเทศไทย และการสร้ างความเป็ นผูน้ าํ ของประเทศไทยในระดับอาเซี ยน ด้วยเหตุน้ ี สถาบัน
พระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่ งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ ความรู้ดา้ นการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนา
และจัดให้มีการจัดการศึ กษาอบรมหลักสู ต ร “ไทยกับประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิ จการเมื อ งโลก”
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ความรู้ และการกําหนดประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์และนําเสนอข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายจากนัก วิ ช าการ ผู้เ ชี่ ย วชาญในระดับ นานาชาติ ที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงในภาควิ ช าการ
และภาคปฏิ บตั ิ เป็ นประโยชน์ต่อผูก้ าํ หนดนโยบาย ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไป ให้สามารถเข้า ถึ งข้อมูล
เพื่อให้พร้ อมสําหรับความท้าทายและสามารถหาโอกาสจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้ครอบคลุม
และบรรลุตามเป้ าหมายของการก่อตั้งประชาคมอาเซี ยน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดให้มีการศึกษา อบรม วิเคราะห์และอภิปรายถึงประเด็นสําคัญ ความท้าทาย และโอกาส
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนในบริ บทเศรษฐกิจการเมืองโลก
2. เพื่อ วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการสร้ า งประชาคมอาเซี ยนต่ อประเทศไทย และเสนอแนะ
ต่อภาครัฐและเอกชนในการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อสร้ างกระบวนทัศน์ของความเป็ นพลเมื องอาเซี ยน เสริ มสร้ างบทบาทและเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อสร้ างสรรค์ประชาคมอาเซี ยนให้เกิ ดขึ้นในกลุ่มผูป้ ระกอบการ ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม
3. คุณสมบัตผิ ู้เข้ ารับการศึกษา
ต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้ องถิน่
1.1 สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
1.2 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
1.3 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) ข้ าราชการและพนักงานองค์ กรภาครัฐ
2.1 ข้าราชการพลเรื อ น ซึ่ งดํารงตํา แหน่ งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสขึ้ นไป ประเภท
บริ หารระดับต้น, ประเภทอํานวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป
(ระดับ 7 – 8 เดิมขึ้นไป) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรื อข้าราชการประเภทอื่น ๆ ซึ่ งดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าข้าราชการพลเรื อนดังกล่าวข้างต้น
2.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่ งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั 2 ขึ้นไป
2.3 ข้า ราชการการเมื อ ง (ซึ่ งได้รั บการแต่ งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ยบข้า ราชการ
การเมื อ ง) และข้า ราชการรั ฐ สภาฝ่ ายการเมื อ ง (ซึ่ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา)
2.4 นายทหารหรื อนายตํา รวจ ที่ มี ช้ ั นยศ อัต ราเงิ น เดื อ นตั้ง แต่ พ ัน โท นาวาโท
นาวาอากาศโท หรื อพันตํารวจโทขึ้นไป
2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัย
2.6 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อองค์กรกํากับดูแล เจ้าหน้าที่
หรื อ พนัก งานของหน่ ว ยงานดัง กล่ า วซึ่ งดํา รงตํา แหน่ ง ผู้บ ริ หารสู ง สุ ด รองผูบ้ ริ หารสู ง สุ ด
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสูงสุ ด และผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อเทียบเท่า
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2.7 เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานในหน่ วยงานของรัฐหรื อองค์กรตามรัฐธรรมนู ญซึ่ งดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรื อนตามข้อ 2.1 หรื อดํารงตําแหน่งระดับเดียวกับข้อ 2.6
3) ภาคเอกชน องค์ กรพัฒนาเอกชน องค์ กรระหว่ างประเทศ และสื่อมวลชน
3.1 นักธุรกิจและผูป้ ระกอบกิจการภาคเอกชน
3.2 ผูบ้ ริ หารองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization /NGO)
3.3 ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศ
3.4 สื่ อมวลชน/ศิลปิ น/ดารา/พิธีกร/นักจัดรายการ
ทั้งนี ผ้ ้ ูสมัครจะต้ องไม่ เป็ นนักศึ กษาในหลักสู ตรที่ มีระยะเวลาศึ กษาในขณะเดียวกันกับ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รไทยกั บ ประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิ จ การเมื อ งโลก
ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เห็นว่ าจะเป็ นอุปสรรคต่ อการศึกษาในสถาบันฯ
4. ระบบการศึกษาอบรม
หมวดที่ 1 การบรรยาย การอภิปราย กรณี ศึกษา จํานวน 4 กลุ่มวิชา (จํานวน 114 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 2 กิจกรรมในหลักสู ตร เช่น กิ จกรรมพิธีเปิ ดและปฐมนิ เทศ การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ การนําเสนอรายงานวิชาการ และกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ (จํานวน 87 ชัว่ โมง)
รวมทั้งสิ้ น 201 ชัว่ โมง
5. รายละเอียดกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาที่ 1 ไทยกับระเบียบโลกปั จจุบนั (จํานวน 18 ชัว่ โมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 ประชาคมอาเซี ยน (จํานวน 30 ชัว่ โมง)
กลุ่มวิชาที่ 3 ไทยกับเศรษฐกิจอาเซี ยน (จํานวน 48 ชัว่ โมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 ประเด็นร่ วมสมัย (จํานวน 18 ชัว่ โมง)
6. เงือ่ นไขการจบการศึกษา
ผูอ้ บรมจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ต้องผ่านหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรี ยน
2. ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทําและนําเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มหรื อกรณี อื่นตาม
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ กําหนด
3. ไม่ดาํ เนินการใด ๆ อันนํามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของสถาบันพระปกเกล้า
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7. ระยะเวลาการศึกษา
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณ 7 เดือน)
ศึกษาอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หรื อวันอื่นตามที่สถาบันฯ กําหนด)
8. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะทีจ่ ะได้ รับ
1. ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
2. เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า
9. จํานวนผู้เข้ ารับการศึกษา
พิจารณารับนักศึกษา จํานวน 120 คน
10. สถานทีจ่ ดั การศึกษา
ห้ อ งสั ต มรามาธิ ร าช ฝั่ ง ห้ อ งฝึ กอบรม สถาบั น พระปกเกล้ า ชั้ น 5 อาคารลานจอดรถ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกี ยรติ 80 พรรษาฯ (ฝั่งทิศตะวันตก) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
11. คณะกรรมการหลักสู ตร
1. รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิสาร ตันไชย
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
5. รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
7. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ ทธิพนั ธ์ จิราธิวฒั น์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ คํ้าชู
4. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
6. อธิบดีกรมอาเซี ยน
8. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
12. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

12. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่ า ใช้จ่ า ยระหว่า งการศึ กษา (ค่ า อาหารกลางวัน และอาหารว่า ง ค่ า เอกสารบรรยายตลอด
หลักสูตร รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและสถานที่พกั ในการศึกษาดูงานในประเทศ) จํานวน 63,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ตามที่หลักสู ตรฯกําหนด จํานวน
ประมาณการ 39,000 บาท สามารถเบิ กจ่ ายจากต้นสังกัดได้กรณี มีงบประมาณสนับสนุ นตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐสามารถเบิกค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียมการศึกษาจากต้ นสังกัดได้
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13. กําหนดการรับสมัคร
1. เปิ ดประชาสัมพันธ์และเปิ ดรับสมัคร (ในวัน - เวลาราชการ) 24 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2560
2. ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
25 กันยายน 2560
3. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560
4. นักศึกษารายงานตัว
9 ตุลาคม 2560
5. พิธีเปิ ดและปฐมนิเทศ
3 – 5 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ : สถาบันฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามความเหมาะสม โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
หลักสู ตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้ า (ตั้งอยู่ ณ อาคารสํานักงาน ด้ านทิศใต้ ในแผนที่)
ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรั ฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่ งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585 โทรสาร : 02-143-8176
http://www.kpi.ac.th

