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タイの政治を知る 

รู้จกัการเมืองไทย 
การเมอืงแบบไทยๆ ที0ชาตไิหนเจอก ็‘งง’ 

มาร่วมกนัทําความรูจ้กัเบืAองหลงัการเมืองไทยผ่านมุมมองของคนไทยและผูเ้ชี0ยวชาญดา้นการเมอืงไทยว่าคิดอย่างไรกบัการเปลี0ยนแปลงที0

รุนแรงและไม่มคีวามแน่นอนของการเมอืงไทยตั Aงแต่สมยัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญจนมาถงึปจัจุบนัที0มกัถูกต่างชาตมิองว่าเป็น ‘ความเสี0ยง’ ต่อ

เสถียรภาพทางการเมืองอยู่เสมอ รวมถึงเรื0องราวหลงัการรฐัประหารในประเทศไทยเมื0อ พ.ศ. 2557 วตัถุประสงค์ในการดํารงตําแหน่ง

การเมอืงอย่างยาวนานของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) คอือะไร รวมไปถงึมาร่วมคาดการณ์ต่อสิ0งที0จะส่งผลกระทบต่อองค์กรญี0ปุ่น

จากการเลอืกตั Aงที0จะเกดิขึAนในเดอืนกุมภาพนัธ์ปีหน้าที0พรรคการเมอืงต่าง ๆ เริ0มมกีารขยบัตวัเตรยีมความพรอ้มลงศกึเลอืกตั Aง 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• รู้คุณลกัษณะของการเมืองไทย 

ถงึแมเ้ราจะเหน็การปฏวิตักิารปกครองอยู่บ่อย ๆ แตท่ําไมประเทศไทยถงึมคีวามเสี0ยงทางการเมอืงตํ0ามากเมื0อเทยีบกบัประเทศอื0นใน

โลก รวมไปถงึการทํางานของนักการเมอืงและพรรคการเมอืงไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และขอ้ดขีอ้เสยีของการเมอืง

ระบบอุปถมัภ์ของไทย 

• เข้าใจจุดเปลี@ยนของการเมืองไทยหลงัจากจบยุคสงครามเย็น 

บทบาทของประชาชนที0มตี่อรฐัตั Aงแต่ช่วงนายกรฐัมนตรคีนที0 23 ของไทย ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชาตชิาย ชุณหะวณั ดํารงตําแหน่งเป็น

ต้นมา และการพฒันาระบบของการเมอืงจนถงึปจัจุบนั 

• รบัฟังคาดการณ์เลือกตั Fงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

ผลกระทบที0อาจจะเกดิขึAนต่อองค์กรญี0ปุ่นในไทยจากนโยบายภาครฐัที0ใชข้บัเคลื0อนประเทศ เช่น Thailand 4.0, EEC, GMS และ 

RCEP เพื0อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการกําหนดทศิทางและนโยบายการลงทุน 

วิทยากร | Speaker 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
นักวชิาการอสิระด้านเศรษฐกจิและการเมอืง 

จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีอกัษรศาสตร์บณัฑติจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และไดไ้ปศึกษาต่อปรญิญา

ตร ีโทและเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและสาขารฐัศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัมาดรดิ ประเทศ

สเปน และ มหาวทิยาลยันองซ ีประเทศฝรั 0งเศส หลงัจากเดนิทางกลบัมาที0ประเทศไทย ไดเ้ขา้ทํางานเป็น

อาจารยท์ี0มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และไดดํ้ารงตําแหน่งรองอธกิารบดฝี่ายวางแผนและพฒันาในเวลาต่อมา 

เคยดํารงตําแหน่งที0ปรกึษาตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วุฒสิมาชิก ที0ปรกึษาของ ESCAP ภายใต้

สหประชาชาต ิปจัจุบนัเป็นอาจารย์พเิศษใหก้บัมหาวทิยาลยัชั Aนนําต่างๆ นอกจากนั Aนยงัเป็นผูเ้ชี0ยวชาญดา้น

เทคนิคการเจรจา และเป็นผูเ้ชี0ยวชาญภาษาสเปนที0มคีวามเชี0ยวชาญอนัดบัต้นๆของประเทศอีกดว้ย  

Code A-1801-JT 

วนั วนัที0 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที0 mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Aน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี0ปุ่น (แปลสลบั) 



  

Copyright (C) 2018 mirai campus All Right Reserved. 

กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที0 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.15 น. เนืAอหาครึ0งแรก 
15.15 น. - 15.30 น. พกั 
15.30 น. - 16.45 น. เนืAอหาครึ0งหลงั 
16.45 น. - 17.00 น. พกั 
17.00 น. - 18.00 น. ถาม-ตอบ 

หลกัสูตรนีFเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Aงชาวไทยและญี0ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ0ม 7%) 

 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Fนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/a-1801-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื0อ บรษิทั เมดเิอเตอร์ จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที0 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ eการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที0จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั 0วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ@มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี0ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี0ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 タイの政治を知る 

コード A-1801-JT 

⽇ 付 2018 年 5 ⽉ 30 ⽇（⽔） 

時 間 14.00〜18.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 4,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


