
 
1. ข้อช้ีแจงในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุน่ 9 (ปกม.9)  

 

 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 
ค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 119,000 บาท ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

เช้า-บ่าย และค่าเอกสารอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ และปัจฉิมนิเทศ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ค่าเดินทางพร้อมคณะ (จากสถาบันฯไปยังสถานที่จัดกิจกรรม) ค่าอาหาร
และอาหารว่างตลอดกิจกรรม และค่าที่พัก (แบบพักคู่)  

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางจากต้นสังกัดมายังสถาบันฯ ซึ่งอาจประกอบด้วย ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีพัก และค่าอาหารมื้อเช้าและม้ือเย็น ซึ่งท่านสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จากต้นสังกัด 
 
ระยะเวลาการศึกษาอบรม และสถานที่ฝึกอบรม 

หลักสูตรจัดการศึกษาอบรม จ านวน 3 วัน/สัปดาห์ คือ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2563) ตามตารางการศึกษาอบรม (ยกเว้น การเรียนครั้งที่ 7 จ านวน 4 วัน) ณ ห้องสัตมรามาธิราช ชั้น 5 
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคารจอดรถชั้น 5 อาคารบี) ***การจราจรหนาแน่น 
ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง*** 

 
การแต่งกาย ชาย: เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท  

หญิง: เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค/กระโปรง สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท 
 

การเข้าเรียน 
สถาบันฯ เช็คเวลาเข้าเรียนด้วยการสแกนนิ้ว โดยมีเวลาเรียนในแต่ละวัน คือ เวลา 09.00-12.00 น. 

และ 13.00-16.00 น. และนักศึกษาจะต้องสแกนนิ้ววันละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
 เช้า 08.30-09.30 น. (หากเกิน 09.30 น. ถือว่าขาดเรียน)  
 บ่าย 12.30-13.30 น. (หากเกิน 13.30 น. ถือว่าขาดเรียน) 
 

การติดต่อกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค/ นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา โทรศัพท์  02-141-9576 และ 02-141-9569  

 
โรงแรมท่ีพัก บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ราชการฯ (นักศึกษา “ต้อง” ติดต่อประสานงานกับโรงแรมโดยตรง) 

1. โรงแรมเซ็นทรา (ตั้งอยู่ภายในอาคารบี ศูนย์ราชการฯ ติดห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า)                
โทร.  02-143-1234 ต่อ 8330 และ 8332  

2. โรงแรม TK Palace (ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ข้างศูนย์ราชการฯ)  
โทร 02-574-1588 (ติดต่อคุณแจ่มนภา) 
โทร. 061-748-6982 ไลน์ไอดี : omsinzii18 e-mail: jaemnapha.o@tkpalace.com   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 



3. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซ.แจ้งวัฒนะ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ)                   
โทร. 091-743-5402 อีเมล์ : jittaraplace_13@hotmail.com 

4. คุณน้อยอพาร์ทเมนต์ (36/35 ถนนแจ้งวัฒนะ) มีรถรับ-ส่งมาห้องอบรมสถาบัน สามารถนัดหมาย
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ท่ีพัก)  
โทร. 087-671-7485 

5. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซ.แจ้งวัฒนะ 14 -บิ๊กซี)  
โทร. 02-990-7856 , 02-982-6635  

6. ดิไลท์ เรสซิเดนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะ)  
โทร. 086-228-1515 

7. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (ซอยแจ้งวัฒนะ 10)  
โทร. 02-574-3636 

8. มายเพลส แจ้งวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถ.แจ้งวัฒนะ ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)            
โทร. 091-876-2529, 02-551-2191-9, 089-913-5646 

9. หนึ่งคอนโดมิเนียม (ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)  
โทร. 089-786-1788 

10. พริมิล่า ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ (ริมคลองประปา)  
โทร. 093-147-7220, 086-329-3539, 02-573-5770 

11. Punsamon Place (ซ.แจ้งวัฒนะ 14)  
โทร. 091-790-4559  

12. รูมฟอร์ย ู(เยื้องศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 088-602-9218, 098-669-2426 ID Line : roomforyou    

13. ไทดิเฮาส์อพาร์ทเมนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 19)  
โทร. 092-787-9097, 084-002-4148 

14. แมนชั่น 22 Mansion (ซอยหมู่บ้านกฤษดา ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ถ.แจ้งวัฒนะ บางตลาด) 
(ใกล้โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ใกล้เมืองทอง เยื้องเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 062-434-2289, 081-482-0283, 095-185-5544, 084-088-4489

https://www.hoteljob.in.th/mobile/hotels/105153/
https://www.facebook.com/PunsamonPlace/
https://www.booking.com/hotel/th/apartment-noi.th.html?aid=357002;label=gog235jc-searchresults-th-XX-landmark_900062256-unspec-th-com-L%3Ath-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=443bc98266bb45c4c363648709b11d9f;ucfs=1;srpvid=c191437ae33c01f2;srepoch=1517391350;room1=A%2CA;hpos=9;hapos=9;dest_type=landmark;dest_id=900062256;place_id=900062256;place_id_lat=13.8891212;place_id_lon=100.5661336;place_id_ss=Government+Complex+Chaengwattana;srfid=0383bae4c340b33861c32d0a309e5a1b26fda5e5X9;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า 
วันที่ 21-23 กมุภาพันธ์ 2563 

 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 9 

ลงทะเบียน ณ สัตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า  
เวลา 09.00 – 12.00 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 9 และ 

บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ: แม่บทแห่งการปกครองท้องถิ่น”  
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.  ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ถนนหลานหลวง (บริเวณสะพานผ่านฟ้า) โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้า 
เวลา 14.00-15.30 น.  เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เวลา 16.00 น.  ออกเดินทางไปยังโรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ (Le Monte) จ.นครราชสีมา 

(โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้าโดยพร้อมเพรียงกัน) 
เวลา 19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ (Le Monte) 
 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุมวารีโอ 2 (Vario2)  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  โดย อาจารย์อาคร ประมงค์ และคณะ 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง La choza 
เวลา 13.00 – 16.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  (ต่อ) 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30 น.  นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ณ โรงแรมที่พัก 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  กฎหมาย : เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น 

โดย อาจารย์อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง จ.พิษณุโลก 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง La choza 
เวลา 13.30 น.   ออกเดินทางจากโรงแรมกลับสถาบันพระปกเกล้า 
เวลา 16.00 น.  เดินทางถึงสถาบันพระปกเกล้า โดยสวัสดิภาพ 
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กิจกรรม/หัวข้อวิชา จัดการเรียนการสอน 

ประกาศผลการคัดเลือก 5 กุมภาพันธ์ 2563 

ช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  

ปฐมนิเทศ 

21-23 กุมภาพันธ์ 2563 (ศ/ ส/ อา) 

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปฐมนิเทศ ณ สถาบันพระปกเกล้า 
 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ปฐมนิเทศ (ต่อ) ณ โรงแรมเลอ 

มอนเต เขาใหญ่ (Le Monte) จังหวัดนครราชสีมา 
การเรียนครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 2 6 - 8 มีนาคม 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 3 13 -15 มีนาคม 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 4 20 - 22 มีนาคม 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 5 27 - 29 มีนาคม 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 6 3 - 5 เมษายน 2563 (ศ/ ส/ อา) 

การเรียนครั้งที่ 7 23-26 เมษายน 2563 (พฤ/ ศ/ ส/ อา)  

ดูงาน (ต่างประเทศ) 
18-24 พฤษภาคม 2563 (ใช้เวลาดูงานประมาณ 3-4 วัน  

สถานที่ศึกษาดูงานแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

สอบเอกสารวิชาการกลุ่ม+ปัจฉิมนิเทศ 
19-21 มิถุนายน 2563 (ศ/ ส/ อา)  

(โรงแรมต่างจังหวัดแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

จัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2563 

รับประกาศนียบัตร 5 กันยายน 2563 

***หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

 


