
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัว 
หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหำคม 2564 
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 

 
หลักสูตรฯ ก ำหนดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำง

สังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 รำยงำนตัว ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 
โดยมีรำยละเอียด และข้ันตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.ก ำหนดกำรรำยงำนตัว : ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องมำรำยงำนตัวผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(ระบบ Zoom) ตำมก ำหนดวันและเวลำ ตำมรำยชื่อในประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ เรื่อง รำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่  12  
ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหำคม 2564 
รอบและล ำดับที่รำยงำนตัว ช่วงเวลำส่งลิงก์ zoom  ช่วงเวลำรำยงำนตัว 
รอบท่ี 1 :  
ล ำดับรำยชื่อที่ 1 - 45 

09.30 น. 10.00-12.00 น. 

รอบท่ี 2 :  
ล ำดับรำยชื่อที่ 46 - 90 

13.30 น. 14.00-16.00 น. 

 
 

กิจกรรมกำรรำยงำนตัว (ระหว่ำงรำยงำนตัวขอให้นักศึกษำทุกคนเปิดกล้องเพ่ือเป็นกำรยืนยันตัวตน) 
1.1 รำยงำนตัวเพ่ือรับทรำบหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของหลักสูตร  
1.2 กำรท ำแบบประเมินคุณลักษณะควำมเป็นนักศึกษำสถำบันพระปกเกล้ำ (KPI DNA) 
 

ทั้งนี้ กรุณำยืนยันกำรรำยงำนตัวผ่ำน google form ภำยในวันพุธที่ 11 สิงหำคม 2564  
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

สแกน QR Code  

แบบฟอร์มยืนยันกำรรำยงำนตัว 



 

2.กำรแต่งกำย: โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพเนื่องจำกจะมีกำรบันทึกภำพกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำ 
 

3.ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว: ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโปรดช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวภำยในวันที่ 25 สิงหำคม 
2564 ดังนี้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล วิธีช ำระ หมำยเหตุ 
1.ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน 
ตลอดหลักสูตร จ ำนวน 10,000 บำท 
2.ค่ำสมัครสมำชิกวำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ 
(ระยะเวลำ 3 ปี) จ ำนวน 990 บำท 
3.ค่ำเสื้อแจ็คเกตสถำบันพระปกเกล้ำ  
จ ำนวน 700 บำท 
4.ค่ำเนกไท (ส ำหรับผู้ชำย)  
ค่ำผ้ำพันคอ (ส ำหรับผู้หญิง)  
จ ำนวน 950 บำท 
5.ค่ำเสื้อโปโลสถำบันพระปกเกล้ำ (2 ตัว) 
จ ำนวน 900 บำท 

รวม 13,540 บำท  
โอนผ่ำนระบบธนำคำร 
ด้วยใบ pay - in ของ 
สถำบันพระปกเกล้ำ หรือ 
application internet 
banking 

กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำย 
ภำยในวันที่ 25 ส.ค. 64  
ใบเสร็จออกโดย 
สถำบันพระปกเกล้ำ 

6.ค่ำสมัครสมำชิกสมำคม 
แห่งสถำบันพระปกเกล้ำ (ตลอดชีพ) 

1,000 บำท  
(ช ำระเงินสด) 

*ช ำระภำยหลัง เนื่องจำกปรับ 
กำรรำยงำนตัวเป็นระบบ 
ออนไลน์ 

7.ค่ำเครื่องแบบสถำบัน 
ระดับประกำศนียบัตรชั้นสูง (สูทสีเขียว) 

3,000 บำท 
(ช ำระเงินสด) 
 

**ช ำระภำยหลัง เนื่องจำกปรับ 
กำรรำยงำนตัวเป็นระบบ 
ออนไลน์ 

8.ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ หลักสูตรฯ สนับสนุนงบประมำณกำรเดินทำงทั้งหมด ตำมก ำหนดกำร
แ ล ะ ต ำ ม เงื่ อ น ไข ก ำ ร เดิ น ท ำ งข อ งส ถ ำ บั น ฯ  (บั ต ร โด ย ส ำ ร เค รื่ อ งบิ น ชั้ น ป ร ะ ห ยั ด -พั ก คู่ )   
8.1 ไม่อนุญำตให้นักศึกษำเดินทำงแตกต่ำงจำกก ำหนดกำรของสถำบันฯ 
8.2 กรณีมีควำมประสงค์เปลี่ยนแปลงสถำนะ เช่น upgrade บัตรโดยสำร พักเดี่ยว ฯลฯ นักศึกษำต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเองทั้งหมด 
8.3 กรณียกเลิกกำรเดินทำง หลักสูตรฯ จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยกับนักศึกษำเต็มจ ำนวนควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน 
 

4.วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 
4.1 ช ำระค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 13,540 บำท (หนึ่ งห ม่ืนสำมพันห้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน)  

โดยสำมำรถช ำระได้ 2 ช่องทำงดังนี้  
 

1) ช ำระผ่ำนบัญชีธนำคำร (เคำน์เตอร์ธนำคำร) ตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มช ำระค่ำใช้จ่ำย
สถำบันพระปกเกล้ำ ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงิน ไปยังอีเมล kpissss12@gmail.com 

 

2) ช ำ ระผ่ ำน  application internet-banking ส่ งห ลั ก ฐำน กำรช ำระ เงิน  ไป ยั ง อี เม ล 
kpissss12@gmail.com 



 

 

 
4.2 เนื่องจำกมีกำรรำยงำนตัวผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) จึงเลื่อนกำรช ำระ
เงินสดประมำณ 4,000 บำท ออกไป (ค่ำเครื่องแต่งกำย, ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมแห่งสถำบัน
พระปกเกล้ำ) ทั้งนี้หลักสูตรจะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบภำยหลัง 
 

 
หมำยเหตุ ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวตำมก ำหนดกำร โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักสันติวิธีและ

ธรรมำภิบำล โดยตรงได้ท่ี หมำยเลขโทรศัพท์ 
 

นำงสำวธิดำรัตน์ เกษีสม   โทรศัพท์ 02-141-9544 
นำงสำวศุภมำส วิริยะสกุลพันธุ์ โทรศัพท์ 02-141-9538 
 

 


