
   
 

 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและกำรชี้แจงภำพรวมหลักสูตร 
หลักสูตรประกำศนียบัตรแนวคิดพื้นฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวธิี รุ่นที่ 5 

.................................................................. 
1. รำยละเอียดกำรรำยงำนตัว และค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระในวันรำยงำนตัว 

1.1  ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการ 
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นท่ี 5 ส่งแบบตอบรับกำรรำยงำนตัว (กรอกข้อมูลใน Google 
Form เว็บไซต์สถำบันพระปกเกล้ำ) ภำยในวันพุธที่ 28 ตุลำคม 2563 

1.2  หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือก มำรำยงำนตัว ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563 
ตามล าดับรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
รุ่นท่ี 5 ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้  

 

ล ำดับกำรรำยงำนตัว ล าดับที่  1 - 30 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 ล าดับที ่31 - 60 เวลา 13.00 – 15.30 น.  

 

1.3  สถำนที่รำยงำนตัว ห้องประชุมย่อย 1-2  สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) ทางเข้า 3 
ลานจอดรถชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

1.4  กำรแต่งกำย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น  
 สุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค หรือกระโปรงคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น 

1.5  ตัดเสื้อสูทสีกรมท่ำ (เครื่องแบบสถำบันฯ) ส าหรับใส่ในวันท่ีมีการเรียนการสอน, กิจกรรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ โดยช าระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด (ราคาประมาณ 
2,000 ถึง 3,000 บาท) 

2. กำรช ำระค่ำลงทะเบียน   
ผู้ได้รับการคัดเลือก ช ำระค่ำลงทะเบียนศึกษำอบรม จ ำนวน 69,000 บำท (หกหมื่นเก้ำพัน

บำทถ้วน) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยำยน – 29 ตุลำคม 2563 โดยสำมำรถช ำระได้สองช่องทำงดังนี้  
 

2.1 ช ำระผ่ำนบัญชีธนำคำร (เคาน์เตอร์ธนาคาร) กรอกรายละเอียดในการออกบเสร็จ 
รับเงินให้ชัดเจน ตามรายละเอียดแบบฟอร์มช าระค่าใช้จ่ายสถาบันพระปกเกล้า  
ส่งหลักฐานการช าระ เงินทาง โทรสารหมาย เลข 02 -143 -8173 หรือ  อี เมล : 
nantawan@kpi.ac.th 
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2.2  ช ำระผ่ำน application internet-banking โดยส่งหลักฐานการช าระเงินทางโทรสาร
หมายเลข 02-143-8173 หรือ อีเมล: nantawan@kpi.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. พิธีเปิดกำรศึกษำอบรม และกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

3.1 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 พิธีเปิดการศึกษาอบรม ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

3.2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกำยน 2563 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล 
ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม (นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณจุดจอดรถบัส หน้าโรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัส) 

3.3 ผู้ประสงค์พักเดี่ยวในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันท่ี 27 – 28 พฤศจิกายน 2563 
ช าระค่าห้องพักเดี่ยวเป็นเงินสด จ านวน 900 บาท ในวันท่ีมารายงานตัว โดยสถาบันฯ 
จะเป็นผู้ออกใบส าคัญรับเงิน และให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

3.4  ส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
(กรอกข้อมูลใน Google Form เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า) ภำยในวันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 
2563 

 

หมำยเหตุ  กรุณาโอนเงินเฉพาะค่ าลงทะเบี ยน จ านวน 69,000 บาท  เพี ยงยอดเดี ยว  
ส่วนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการตั้งเบิกงบประมาณไว้ 
และรอสถาบันฯ แจ้งด าเนินการจ่ายก่อนการเดินทางศึกษาดูงานประมาณ 1-2 เดือน 

63817 

69,000 บำท 

mailto:nantawan@kpi.ac.th
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อนึ่ง  สถาบันฯ ก าหนดให้นักศึกษาต้องมารายงานตัว และเข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฯ – 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท้ัง 4 วัน ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ 

 
4. ดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ www.kpi.ac.th 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาอบรม 
 ก าหนดการรายงานตัวและการชี้แจงภาพรวมหลักสูตร  
 แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน 
 แผนทีส่ถานท่ีรายงานตัว 

 
5. QR Code กรอกแบบตอบรับกำรรำยงำนตัว (กรุณากรอกแบบตอบรับภายในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2563) 

 
 
 
 

 
6. QR Code กรอกแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ (กรุณากรอกแบบตอบรับภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563) 

 
 
7.  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  
นางสาวนันทวรรณ นาคนาวา , นายสฤษฎ์ กรวยทอง 
โทรศัพท์ 0-2141-9536 , 0-2141-9545 
อีเมล nantawan@kpi.ac.th , sarit@kpi.ac.th 
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th  

*********************** 
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