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แผนประชาสมัพันธ์ 

 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 
 

ก าหนด ระหว่างวันที่ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ www.kpi.ac.th 15 พฤษภาคม 2563 เปน็ต้นไป 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่  
www.kpi.ac.th เท่านั้น 

15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 

ปิดรับสมัคร 30 มิถนุายน 2563 

ตรวจสอบคุณสมบัติ กยศ. 8 – 10 กรกฎาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่าน                       
เวปไซต์ www.kpi.ac.th 

4 สิงหาคม 2563 

*** ผู้ผ่านการคัดเลือก*** 
ช าระค่าธรรมเนียม (เรียน) 

( ผ่านธนาคาร ตามแบบฟอร์มสถาบันฯ ) 
4 – 21 สิงหาคม 2563 

รายงานตัว 13 – 14 สงิหาคม 2563 

พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ  
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม) 

21 – 23 สงิหาคม 2563 

เร่ิมเปิดการเรียน–การสอน  30 สิงหาคม 2563 – สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 

 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
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หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง  
Advanced Certificate Course in Public Economics Management  

for Executives (PEM) 
รุ่นที่ 19 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการ และสิ่งแวดล้อม       
ทางธรรมชาติ ได้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทางท่ีดีขึ้นหรือเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ัวโลกได้เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วน
หนึ่งในระบบเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ัวโลก อันเป็นผลให้ประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบนี้ตลอดมา ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอีกด้วย 

ท้ังนี้หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มี
การปรับตัวกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือพยายามปรับกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
และรองรับต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปท้ังภายในและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีหากการปรับตัว
จากส่วนต่างๆ ในประเทศมิได้สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนแล้ว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติมากย่ิงขึ้นต่อไป 

ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจ
รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินท้ังในด้านการเมืองและการปกครอง จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือประกอบการพิจารณา และด าเนินการบริหารให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ จึงได้มีการจัดหลักสูตร             
“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ” ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐท้ังท่ีเป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการน าเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายท้ังในภาครัฐ               
และเอกชน ตลอดจนการบริหารและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            
และเป็นธรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาอบรม การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง      
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให ้

1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 
2. สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  

ทางเศรษฐกิจกับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ ในเชิงประยุกต์หรือน าไปใช้ของ             
ผู้เข้ารับการศึกษา 

3. มีความเข้าใจในตรรกะและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ การบริหาร
และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาอื่น ๆ          
ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 
3.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

3.1  บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารบัการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใด     
      อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
2. สมาชิกวุฒิสภา 
3. ข้ าราชการการเมื องต าแหน่ งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรี  ผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี  ท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี (ซึ่งรับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) ท่ีด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

4. ข้าราชการศาลยุติ ธรรม  ตั้ งแต่ต าแหน่ งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้ น            
(ชั้น 4) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตั้งแต่ต าแหน่ง        
รองอธิบดีศาลปกครองกลางหรือภูมิภาคขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป  

5. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ
พลเรือนดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์   

6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ีปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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7. เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน

ต้องด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามข้อ 4 หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ต้องด ารงต าแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรก ากับดูแล  
9. นายทหารหรือนายต ารวจท่ีมีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)  

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 
10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.1 นายก หรือรองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
10.3 ข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ด ารงต าแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป) 
11.  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน 
12.  ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน 
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
14. ศิลปิน 
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควรให้เข้ารับ การศึกษา เพราะมีผลงาน

เป็นท่ีประจักษ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็น ก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือ สาธารณะหรือ
สนับสนุนงานของสถาบนัโดยมีหลักฐานอันเป็นท่ีประจักษ์ 

3.2 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องส าเร็จการศึกษา            
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. 
รับรอง 

3.3 ผู้ท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี ณ วันท่ีสมัคร 
3.4 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่เป็นนักศึกษาใน

หลักสูตรอื่น ในขณะเดียวกันกับท่ีท าการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 

3.5 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับก ารศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณ 140 คน โดยพิจารณาตาม

ระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับ
หลักสูตรฯ  
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เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมี                 
การสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับ
การศึกษาอบรมเป็นราย ๆ ไป 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ และดุลยพินิจนั้นถือเป็นท่ีสุด 
 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

5.1 กระบวนการศึกษาอบรมของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ       
ด้านเศรษฐกิจสาธารณะท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารระดับสูง  มีการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายท้ัง           
การเรียนรู้ด้วยตนเองการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 

5.2 วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย  
กรณีศึกษา การทัศนศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หมวด คือ 1) การ
เรียนการสอน 2) การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  และ 3) การขับเคลื่อน
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติ ส าหรับหมวดท่ี 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา และแต่ละ
กลุ่มวิชาจะใช้การศึกษาหลายวิธีประกอบกัน โดยจะมีการศึกษาในห้องเรียนท้ังหมด 79 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 ชั่วโมง รวม 237 ชั่วโมง หมวดท่ี 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ เป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
การศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ รวม 105 ชั่วโมง และหมวดท่ี 3                
การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ การทดสอบขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติโดยการท างาน
เอกสารวิชาการ 145 ชั่วโมง   
 
6. ระยะเวลาการศึกษา 

6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 9 เดือน  
ระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนมิถุนายน ของปีถัดไป การศึกษาอบรมใน
ห้องเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น.   
หรือวันและเวลาตามท่ีสถาบันก าหนด 

6.2 สถานท่ีอบรม ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า  
หรือสถานท่ีอื่นท่ีสถาบันฯ ก าหนด 

 
7.  การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรม             
เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

-   เกณฑ์เวลาเรียน 
 เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษารวมท้ังหมด 
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-  เกณฑ์การมีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรม

ท้ังหมดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน 
-  เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ 

ก.   จัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคล โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้พิจารณาอนุมัติให้ผ่านมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้นได้  
ภายใต้ก าหนดเวลาท่ีสถาบันฯ ก าหนด 

ข.  ร่วมจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเอกสาร
วิชาการกลุ่มต้องแล้วเสร็จและน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะหรือ          
ท่ีประชุมใหญ ่หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ ก าหนด 

-  เกณฑ์ความประพฤติ 
ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ  
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง  
(Advanced Certificate Course in Public Economics Management)  
และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้นทุกประการ 

 
8.  ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
(ค่าธรรมเนียม รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา และค่าใช้จ่ายใน 
การศึกษาดูงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีการเดินทางชั้นประหยัด และพักคู่) 

- ค่าเสื้อสูทสถาบัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท 
(ช าระในวันรายงานตัว) 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตัดสูทตามระเบียบท่ีสถาบันก าหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องแบบ 
ในการเข้าศึกษาและประกอบกิจกรรมของสถาบันจากร้านท่ีสถาบันประสานมาให้บริการ  

- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท  
(ช าระในวันรายงานตัว) 
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 
    สถาบันพระปกเกล้า เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
    อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 
    หรือ นางสาวสายรุ้ง  กันทวี  หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717 
          นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์    หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698 
          หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9 

10. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง ใช้เวลา

การศึกษาอบรมในหลักสูตร ทั้งสิ้น 487 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวด แบ่งเป็นการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ   
1. แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (33 ชม.)                                      
2. เศรษฐกิจโลก (42 ชม.)                                                               
3. วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (60 ชม.)                                    
4. การบริหารเศรษฐกิจไทย (57 ชม.)                                                               
5. เศรษฐศาสตร์สังคม (45 ชม.) 

หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)                    
หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชม.) 

 
หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ 
 
       กลุ่มวิชาที่ 1 :   แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (33 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ เข้าศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และทฤษฎีพ้ืนฐาน                  

ทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารนโยบายสาธารณะได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายรากฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ

รวมทั้งเข้าใจตรรกะพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร

นโยบายเศรษฐกิจได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ของภาคเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม ตลอดจนความส าคัญของภาคกฎหมายที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kpi.ac.th/
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ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในกลุ่มวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. แนวความคิดและปรัชญาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

น าเสนอแนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ รวมถึงความเป็นมาและพัฒนาการเพ่ือให้   
ผู้เข้าศึกษาเห็นถึงล าดับขั้นตอนของแนวคิดในอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือเชื่อมโยงแนวความคิด
เหล่านี้ไปใช้ได้ต่อไป โดยจะมีการน าเสนอข้อเท็จจริง และสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริง 

2. เป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ 
น าเสนอถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญที่ผู้บริหารควรทราบ
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญของภาครัฐ
และเอกชนในระบบเศรษฐกิจ 

3. เศรษฐกิจมหภาค 
  น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ บัญชีประชาชาติกับการกระจายรายได้ โดยจะน าเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติ การกระจายรายได้และผลผลิตที่กระจายรายสาขา 
ทั้งในแง่ของรายรับและรายจ่ายและมูลค่าเพ่ิม รวมถึงความแตกต่างของรายได้และความ
มั่นคงระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ของสังคมไทย  

4. ความสัมพันธ์ของกฎหมาย การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงประเด็นพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  
รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 
 

       กลุ่มวิชาที่ 2 : เศรษฐกิจโลก (42  ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลกได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ
ระหว่าง 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างการจัดระเบียบความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มในเศรษฐกิจโลกได้ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายปัญหา และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นประเด็น
ระหว่างประเทศได้ 
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ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. เศรษฐกิจโลก 

น าเสนอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลก โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
โลก ผู้ที่เข้าศึกษาจะทราบถึงกลุ่มมหาอ านาจในระบบเศรษฐกิจโลก การแบ่งสัดส่วน
อ านาจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นเนื้อหา
ในส่วนนี้ยังรวมถึง ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ผู้บริหารควรทราบ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ประเทศไทยได้มีภาระหน้าที่และ/หรือความผูกพันตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ลงนาม
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม รวมถึงทางด้านกฎหมาย 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก 
น าเสนอข้อมูลและสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทยกับ
เศรษฐกิจโลก และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจในกระแสของการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่  
 

       กลุ่มวิชาที่ 3 :    วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (60 ชม.) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความส าคัญของระบบเทคโนโลยีและ

ดิจิตอลที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1.  พัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยครอบคลุมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให้เห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยจาก
เกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและสู่เศรษฐกิจใหม่ 

2. สถานการณ์เศรษฐกิจและการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดประเทศในเชิงเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ตลอดจนน าเสนอ
บทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของระบบเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ  
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       กลุ่มวิชาที่ 4 : การบริหารเศรษฐกิจไทย (57 ชม.) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมขององค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจวิธีการและนโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. องค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจไทย 

น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจไทย รวมถึงองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจ 

2. นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย 
น าเสนอกรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยหมายรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารการเงิน 
การคลัง การค้า การลงทุน การเข้าแทรกแซงในระดับจุลภาค ตลอดจนการคลังท้องถิ่น 

 
       กลุ่มวิชาที่ 5 :  เศรษฐศาสตร์สังคม (45 ชม.) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายรายได้ของสังคมไทยรวมถึงปัญหาความไม่

เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิธีการประเมินและการวัดผลโครงการทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าใจหลักการอ่านและวิเคราะห์ผลโครงการทางสาธารณะได้ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. ประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ 

การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมเพ่ือ
แก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางสังคมในมิติต่างๆ เช่น ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ า โครงสร้างประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงาน และท่ีดิน เป็นต้น            

2. การประเมินและการวิเคราะห์โครงการ 
น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักท่ัวไปในการประเมินความเป็นไปได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์
ในการจัดท าโครงการ รวมถึงการวัดผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว ซึ่ งจะเน้นในส่วนของโครงการภาครัฐ และน าเสนอโครงการตัวอย่างเพ่ือเป็น
กรณีศึกษา โดยเน้นการอ่าน รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
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หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)                     

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับหลักสูตรและสถาบันฯ ตลอดจนระหว่าง         

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วยกัน และได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่จากการศึกษา ดูงาน กิจการ        
ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ขอบเขตเนื้อหา  และรายวิชา 
-  การศึกษาดูงานในประเทศ    (72  ชั่วโมง) 
 (รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม  

และการจัดท ารายงานการศึกษาดูงาน) 
-  การศึกษาดูงานต่างประเทศ    (33  ชั่วโมง) 
 (รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม  

และการจัดท ารายงานการศึกษาดูงาน) 
-  ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในหลักสูตร     

 
หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชม.) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทดลองท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยการอิงวิธีวิทยาการวิจัย  

เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ด าเนินการได้ 
 

ขอบเขตเนื้อหา  และรายวิชา 
-  การสัมมนานโยบายเศรษฐกิจสาธารณะโดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
-  งานเอกสารวิชาการ (รวมถึงการเตรียมหัวข้อประเด็นปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ การชี้แจงวิธี

ด าเนินงาน วิธีวิทยาการวิจัยและการจัดท ารายงาน การประชุมกลุ่มเพ่ือท ารายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน การวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขรายงานการน าเสนอรายงาน และ
การส่งผลงาน) 
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แผนที่สถาบันพระปกเกลา้ 
 

 
 

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันักบริหารระดับสูง 
 

สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ)  

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ   
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 

โทรศัพท์  0-2141-9717,0-2141-9698 โทรสาร 0-2143-8178-9 

http://www.kpi.ac.th 

 

 

สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 4 (โซนทิศเหนือ)  
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

http://www.kpi.ac.th/


 

 
 
  

 
 

คูม่ือการใช้งานระบบ (User Manual) 
ส าหรับผู้ใช้งาน 

 
ระบบรับสมัครออนไลน์  

  

 



  1 
 

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

สารบัญ 
1. หน้าหลัก ........................................................................................................................................ 2 

2. การสมัครสมาชิก ............................................................................................................................ 3 

3. การเข้าสู่ระบบและสมัครเรียน ........................................................................................................ 5 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

1. หน้าหลัก 

 

รูปภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงหน้าจอหลัก 

อธิบายเมนูหน้าหลัก มีดังนี้ 

 หมายเลข 1 ปุ่มสมัครสมาชิก กรณีท่ีผู้ใช้งานยังไม่เป็นสมาชิก เมื่อคลิกเลือกจะแสดงดัง

รูปภาพท่ี  2.1 

 หมายเลข 2 ปุ่มเข้าสู่ระบบ กรณีท่ีผู้ใช้งานได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อคลิกเลือกจะ

แสดงดังรูปภาพท่ี 2.4 

 หมายเลข 3 ปุ่มสมัครเรียน ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกสมัครเรียนได้ ท้ังในกรณีท่ีเป็นสมาชิก

และยังไม่เป็นสมาชิก หากผู้ใช้งานมีความต้องการท่ีจะสมัครเรียนหลักสูตร แต่ในกรณีท่ียังไม่

เป็นสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีสมัครเรียน จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานท าการสมัคร

สมาชิกก่อน  
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

2. การสมัครสมาชิก 

เมื่อคลิกเลือกท่ี หมายเลข 1 ดังรูปภาพท่ี 1.1 จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้  

 
รูปภาพท่ี 2.1 ภาพแสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก 

อธิบายข้ันตอนการสมัครสมาชิก มีดังนี้ 

 ผู้ ใ ช้ ง า น ท า ก า ร ก ร อ ก ร หั สบั ต ร ป ร ะ ช าชน แ ล้ ว ค ลิ ก เ ลื อ ก ท่ี ปุ่ ม สมั ค ร สม า ชิก 

 จากนั้น จะมีป๊อบอัพแจ้งเตือน หากรหัสบัตรประชาชนของผู้ใช้งานยัง
ไม่ท าการสมัคร แสดงดังรูปต่อไปนี้ 

 

รูปภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงหน้าจอป๊อบอัพแจ้งเตือน 

 เมื่อหน้าจอแสดงป๊อบอัพดังรูปภาพท่ี 2.2 ให้ผู้ใช้งานท าการคลิกเลือกท่ีปุ่มสมัครสมาชิก

 เพื่อท าการสมัครสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่มสมัครสมาชิกท่ี

หน้าจอแสดงป๊อบอัพดังรูปภาพท่ี 2.2 จะแสดงหน้าจอเพื่อกรอกรายละเอียดการสมัคร
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

สมาชิกโดยจะมีท้ังหมด 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 รายละเอียดผู้สมัคร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผู้ติดต่อ ส่วน

ท่ี 3 ประวัติการศึกษา ส่วนท่ี 4 ประวัติการท างาน ส่วนท่ี 5 ประวัติการเข้ารับศึกษาอบรม 

ดังรูปภาพท่ี 2.3  

 

รูปภาพท่ี 2.3 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดการสมัครสมาชิก 

 จากนั้นผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมา เริ่มต้ังแต่ส่วนท่ี 1 เมื่อ

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในส่วนท่ี 1 ครบแล้วให้กดปุ่มถัดไป  เพื่อท าการกรอกข้อมูลใน

ส่วน 2 3 4 และ ส่วนท่ี 5 เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในส่วนท่ี 5 เสร็จส้ิน ผู้ใช้งานจะต้องท าการ

กดปุ่มบันทึก เพื่อท าการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก  เมื่อผู้ใช้งานเป็นสมาชิกแล้วให้เข้าสู่

ระบบเพื่อท าการสมัครเรียนดังรูปภาพท่ี 3.1 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

3. การเข้าสู่ระบบและสมัครเรียน 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

อธิบายข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ มีดังนี้ 

 ผู้ ใ ช้ ง า น ท า ก า ร ก ร อ ก  ร หั สบั ต ร ป ร ะ ช าชน  แ ล้ ว ค ลิ ก เ ลื อ ก ท่ี ปุ่ ม เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ 

 เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกท่ีปุ่มสมัครเรียน เพื่อท า

การสมัครเรียน ดังรูปภาพท่ี 3.2 

 

รูปภาพท่ี 3.2 ภาพแสดงหน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ระบบ 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการคลิกท่ีปุ่มสมัครเรียน    ให้ผู้ใช้งานท าการเลือกหลักสูตรท่ี

ต้องการสมัคร ดังรูปภาพท่ี 3.3 



  6 
 

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ภาพแสดงหน้าจอหลักสูตรการเรียน 

 ผู้ใช้งานท าการคลิกเลือกหลักสูตรท่ีต้องการสมัคร ท่ีปุ่มสมัครเรียน   จากนั้น 

เมื่อผู้ใช้งานท าการเลือกหลักสูตรท่ีต้องการสมัครแล้ว จะมาท่ีหน้าข้อมูลหลักสูตรดังรูปภาพท่ี 

3.4 

 

รูปภาพท่ี 3.4 ภาพแสดงหน้าจอข้อมูลหลักสูตรการเรียน 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 เมื่อมาถึงหน้าข้อมูลหลักสูตรให้ผู้ใช้งานท าการคลิกเลือกท่ีปุ่มสมัครเรียน   

เพื่อท าการสมัครเรียนหลักสูตร จากนั้นผู้สมัครต้องคลิกเลือกท่ีปุ่มตกลง 

ในหน้าหลักฐานประกอบการสมัครดังรูปภาพท่ี 3.5  

 

รูปภาพท่ี 3.5 ภาพแสดงหน้าจอหลักฐานประกอบการสมัคร 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการกดปุ่มตกลง   จะมาท่ีหน้ารายละเอียดคุณสมบัติให้ต๊ิก 

ยอมรับ แล้วคลิกเลือกท่ีปุ่มตกลง  ดังรูปภาพท่ี 3.6 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.6 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดคุณสมบัติ 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการติ๊ก ยอมรับ แล้วคลิกเลือกท่ีปุ่มตกลง  

ในหน้ารายละเอียดคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องต๊ิกเลือกคุณสมบัติ ดังรูปภาพ

ท่ี 3.7 

 

รูปภาพท่ี 3.7 ภาพแสดงหน้าจอคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 ผู้ใช้งานท าการติ๊กเลือกคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น จากนั้น

ให้คลิกเลือกท่ี ยืนยันคุณสมบัติ  เพื่อท าการสมัครเรียน ดังรูปภาพท่ี 

3.8 

 

รูปภาพท่ี 3.8 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดการสมัครเรียน 

 ผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูลการสมัครเรียน ต้ังแต่ส่วนท่ี 1 จนถึงส่วนท่ี 6 จากนั้นท าการกดท่ี

ปุ่มบันทึก  เมื่อกดบันทึกจะมีป๊อบอัพแสดงเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการบันทึกข้อมูล 

โดยการกดท่ีปุ่มยืนยัน  ดังรูปภาพท่ี 3.9 

 

รูปภาพท่ี 3.9 ภาพแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล  
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการกดยืนยันท่ีปุ่มยืนยัน  จะบันทึกข้อมูล และไปยังหน้าแนบไฟล์

เอกสาร ดังรูปภาพท่ี 3.10 

 

รูปภาพท่ี 3.10 ภาพแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการแนบไฟล์เอกสารครบถ้วนให้ท าการกดท่ีปุ่มยืนยันการสมัครหลักสูตร

 เมื่อกดยืนยันการสมัครหลักสูตร จะแสดงป๊อบอัพแจ้งเตือนดัง

รูปภาพท่ี 3.11 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.11 ภาพแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการสมัครหลักสูตร 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการกดท่ีปุ่มยืนยัน  จะไปยังหน้ายืนยันการสมัครหลักสูตร ผู้ใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูลแล้วท าการกดปุ่มยืนยัน  ดังรูปภาพท่ี 3.12 

 

รูปภาพท่ี 3.12 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครหลักสูตร 

 เมื่อผู้ใช้งานท าการกดท่ีปุ่มยืนยัน  จะไปยังหน้าออกหมายเลขใบสมัคร และ

ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันไปยังอีเมลผู้สมัคร ดังรูปภาพท่ี 3.13 และรูปภาพท่ี 3.15 

ตามล าดับ  
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.13 ภาพแสดงหน้าจอออกเลขใบสมัคร 

 เมื่อ ผู้ใช้งานมาถึงหน้าออกหมายเลขใบสมัคร ให้ท าการเลือก ท่ีปุ่ มพิมพ์ ใบสมัคร 

 ดังรูปภาพท่ี 3.14 เพื่อพิมพ์ใบสมัคร และสามารถคลิกเลือกท่ีปุ่มแก้ไข

ข้อมูลการสมัคร  ได้หากมีข้อมูลผิดพลาดท่ีต้องการแก้ไข ดังรูปภาพ

ท่ี 3.16   

  



  13 
 

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.14 ภาพแสดงหน้าจอ PDF พิมพ์ใบสมัคร 

 

 รูปภาพท่ี 3.15 ภาพแสดงหน้าจอข้อมูลยืนยันการสมัครในอีเมล 
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คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

รูปภาพท่ี 3.16 ภาพแสดงหน้าจอคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  

 เมื่อผู้ใช้งานท าการกดท่ีปุ่มแก้ไขข้อมูลการสมัคร  ดังรูปภาพท่ี 3.13

จะมาท่ีหน้าคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาเป็นหน้าแรก จากนั้นผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล

ส่วนท่ีผิดพลาดได้ตามท่ีต้องการและท าการบันทึกการแก้ไขข้อมูลระบบจึงจะบันทึกการแก้ไข

ข้อมูลของผู้ใช้งาน 
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