หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (NGP Network)
รุ่นที่ 1
จัดโดย จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
-------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการลงทุน ด้วยเป็น
จังหวัดที่มีพื้น ที่ติดกับกรุงเทพมหานคร เป็นจุด เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานคร นครปฐม
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่กาญจนบุ รี (M 81) ที่เชื่อมโยงการคมนาคม การขนส่งสินค้า และรองรับโครงข่ายทางระหว่างประเทศที่
เชื่อมโยงท่าเรือน้้าลึกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือน้้าลึกมาบตาพุด และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านจัดสรร
คอนโดมิเนียม เป็นที่ตั้งของศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีโครงสร้างพื้นฐานทาง
สาธารณูปโภคที่ รองรับการค้า และการอยู่อาศัย ในขณะเดียวกันจังหวัดนนทบุรี ยังเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเกษตรกรรม
ปัจ จุบั นสถานการณ์ของโลก และประเทศไทยมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี การเมือง สังคม การค้าขาย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
และภายใต้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด
ด้วยตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคนรุ่นใหม่
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จึงจัดการอบรม
“หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรีเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (NGP Network)”
เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น้ารุ่นใหม่ร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรี ให้เกิดการบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ
และจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดด้านต่าง ๆ ตามมุมมองของผู้เข้าอบรมเสนอต่อจังหวัดเพื่อน้าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (NGP Network)
มีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อ
2.1 สร้างเครื อข่ายผู้ น้ ารุ่ น ใหม่ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน เกิดการบูรณาการร่ว มกัน ใน
รูปแบบประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนนทบุรี
2.2 ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ที่ ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคมของโลก ตลอดจนข้อมูลของท้องถิ่นที่ส้าคัญต่อการพัฒนาจังหวัด
2.3 ผู้ เข้ าอบรมสามารถเสนอข้อ มู ล และแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เมื องที่ น่ าอยู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในระยะกลางและระยะยาว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของประเทศ
2.4 ผู้เข้าอบรมสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และบนฐานข้อมูล
ของท้องถิ่นและประเทศชุดเดียวกัน
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
บุคคลที่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1. หั ว หน้ าส่ ว นราชการหรื อผู้ ที่ หั ว หน้าส่ ว นราชการมอบหมาย ในหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องเช่น พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ส้านักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่ อ การพั ฒ นาจั งหวัด ประชาสั ม พั น ธ์จั งหวั ด ที่ ดิ น จังหวัด โยธาธิก ารและผั งเมื อ งจั งหวั ด
นายอ้าเภอ ปลัดอ้าเภอ สรรพากร ผู้น้าทางการศึกษา ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายความมั่นคง ผู้น้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต้าบล เป็นต้น
3.2. ผู้น้ารุ่นใหม่จากภาคเอกชน
3.2.1. สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
3.2.2. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
3.2.3. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
3.2.4. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
3.2.5. ผู้บริหารและ/หรือธนาคารไทยพานิชย์ในจังหวัดนนทบุรี
3.2.6. สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนนทบุรี
3.2.7. ชมรมก้านัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี
3.2.8. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
3.2.9. ผู้ที่สนใจการลงทุนเพื่อด้าเนินธุรกิจในจังหวัดนนทบุรี
3.2.10. ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3.2.11. ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโครงการเห็นว่าเหมาะสม
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3.3. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 35 ปี ณ วันที่สมัคร
3.4. ต้องสามารถเข้ารั บ การศึกษาอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลั กสูตรการศึกษา ทั้ งนี้
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นผู้ใช้ดุล ยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรฯ และดุลยพินิจนั้นถือเป็นที่สุด
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จ้านวน 50 คน
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
วิธีการศึกษาอบรม ประกอบด้วย
5.1 การศึกษาในห้องเรียน
5.1.1 จัดการเรียนการสอน 6 กลุ่มวิชา
5.1.2 แบ่ งกลุ่ มผู้ เข้ าอบรม 5 กลุ่ ม เพื่อ ให้ ผู้ เข้าอบรมได้มี ส่ วนร่ว มในการถกแถลง ระดม
ความเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ้า กลุ่มให้ค้าปรึกษา
แนะน้า
5.2 การศึกษาดูงาน
5.3 การเสนอผลงานการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ ส นั บ สนุ น แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นนทบุ รี และแลกเปลี่ ย น
ความเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าอบรม
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ ก ษาอบรมประมาณ 5 เดื อ น ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม -กั น ยายน 2562
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า
7. การสาเร็จการศึกษาอบรม
7.1. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีเวลาเข้าศึกษาอบรม เมื่อปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน
- เกณฑ์เวลาเรียน โดยเข้ารับการศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด
- เกณฑ์การจัดท้าเอกสารวิชาการ จัดท้าเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
7.2. ผู้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ
หนังสือรับรองการเข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจั งหวัดนนทบุรี
เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (NGP Network)
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8. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (NGP Network)
ใช้เวลาในการศึกษาอบรมในหลักสูตร จานวน 135 ชั่วโมง ดังนี้
8.1 การศึกษาในห้องเรียน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา จานวน 75 ชั่วโมง ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาที่ 1 : รู้จักจังหวัดนนทบุรี (จานวน 12 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. ทราบความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรี และข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
2. ให้ทราบศักยภาพของจังหวัดนนทบุรี และสามารถน้าไปต่อยอดในการจัดท้าแผนธุรกิจ
แผนพัฒนาจังหวัด
3. สามารถแสดงความเห็นต่ออนาคตการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
หัวข้อวิชา
1. หัวข้อ “รู้จักจังหวัดนนทบุรี” (6 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเกษตร
กรรม สังคม
- ดูงาน ศึกษาวัฒนธรรรม ประเพณี การเกษตร อุตสาหกรรม ดูงาน ศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี การเกษตร อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
2. หัวข้อ “ศักยภาพนนทบุรีและทิศทางการพัฒนาเมือง” (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
- วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
- ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี : เพื่อออกแบบแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
3. หัวข้อ “มุมมอง และประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองนนท์ ” (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การพัฒนาเมืองนนทบุรี ในช่วงเวลา พ.ศ. 2558 – 2560
- วิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุน หรืออุปสรรค ต่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร (จานวน 15 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล
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2. เพื่อให้มีความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล
หัวข้อวิชา
1. หัวข้อ “ธรรมภิบาล และคุณธรรมของนักบริหารและผู้ประกอบการ” (6 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
- ระดมสมอง สภาพการณ์การบริหารธุรกิจที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลศึกษาแนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2. หัวข้อ “การกากับดูแ ลกิจการที่ดีสาหรับ ภาคเอกชนในประเทศไทย Corporate
Governance” (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- บทบาทภาคเอกชนในประเทศไทย
- ภาพรวมของภาคเอกชนในบริบทสังคม
- ภาคเอกชนกับปัญหาทุจริต
- ธรรมาภิบาลภาครัฐและธรรมาภิบาลภาคเอกชน
- ภาคเอกชนไทยภายใต้ Global Mega Trend
3. การบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- องค์กรแห่งการเรียนรู้
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- Strategic Thinking
- Creative Thinking
4. การสร้างองค์กรสีเขียว และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการสร้าง Sustainable Business และ Green Business การท้าธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้อม สาธารณะ และความยั่งยืน
- กรณีศึกษา ต่างประเทศ ในประเทศ
- การประสานธุรกิจกับชุมชนอย่างยั่งยืน
กลุ่มวิชาที่ 3 : การเมืองไทยและการบริหารท้องถิ่น (จานวน 9 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ ท ราบหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ได้ทราบความส้าคัญของการบริหารท้องถิ่น
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หัวข้อวิชา
1. การเมืองไทยการปกครองไทย (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การเมืองไทย
- หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
- กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด
3. บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มวิชาที่ 4 : เศรษฐกิจดิจิทัล (จานวน 15 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง และวิเคราะห์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติได้
2. เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การศึกษาอบรมสามารถอธิบายความสั มพันธ์ของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกได้
3. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การศึกษาสามารถอธิบายปัญ หา และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็น
ประเด็นระหว่างประเทศได้
หัวข้อวิชา
1. นโยบายเศรษฐกิจไทยกับการแข่งขันการค้าโลก (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- ภาพรวมเศรษฐกิจโลก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลก
- นโยบายเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
- การปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันทางการค้า
2. เศรษฐกิจดิจิทัลกับประเทศไทย 4.0 (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
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- ผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI และ 5G
- การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ
3. การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- บทบาทของ DEPA และ NIA ต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ
- Digital Start up
- การน้านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การค้า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กรณีศึกษา
4. ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- Start up ธุรกิจ
- Digital Marketing
- การตลาดออนไลน์
- กรณีศึกษา
5. การพัฒนาเมืองแบบ Smart City (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบระบบบริหารจัดการ และพัฒนาเมือง
- กรณีศึกษา
กลุ่มวิชาที่ 5 : การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (15 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา
เศรษฐกิจ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านอุตสาหกรรมได้ เพื่อ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศชาติได้
หัวข้อวิชา
1. ความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก และทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตด้ า น
อุตสาหกรรม (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
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- ความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก และทิ ศ ทางการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตด้ า น
อุตสาหกรรม
- Economic Mega Trends
- Innovations Economic
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย
- แนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0
- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี
3. การพัฒนาการค้าและการบริการ ในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การวางกลยุทธ์การค้า ในยุค 4.0

- โอกาสและการปรับตัวของภาคบริการไทย
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
- การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่อชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ด้านอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด (จานวน 9 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบความเชื่อมโยงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ชาติ
สู่แผนพัฒนาจังหวัด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการกับแผนจังหวัด
หัวข้อวิชา
1. ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของชาติ
สู่แผนพัฒนาจังหวัด (6 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
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- การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- การบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ
- การจัดท้ายุทธศาสตร์ท้องถิ่นแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์
2. เครื อ ข่ า ยการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของจั ง หวั ด นนทบุ รี
(3 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
- แนวคิดการขับเคลื่อนจังหวัดโดยภาคประชาชน
8.2 การศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม จ้านวน 60 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การปฐมนิเทศ จ้านวน 12 ชั่วโมง
2. การศึกษาดูงาน จ้านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้
- ศึกษาดูงานในหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC)” จังหวัดระยอง จ้านวน 2 วัน 1 คืน (12 ชั่วโมง)
- ศึ ก ษาดู ง านในหั ว ข้ อ “จั งหวั ด Smart City ” ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และจั งหวั ด
อุดรธานี จ้านวน 3 วัน 2 คืน (18 ชั่วโมง)
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา จ้านวน 6 ชั่วโมง
4. น้าเสนอผลงานวิชาการกลุ่ม จ้านวน 12 ชั่วโมง
9. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9720
นายสมบัติ หวังเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9989
นางสาวปรารถนา ทองรักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9786
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9785
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