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ความเป็นมา 

• สถาบนัวิทยาการการคา้ เปิดหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น

การคา้และการพาณิชย ์ Top Executive Program in Commerce 

and Trade (TEPCoT)  ในปีพทุธศกัราช 2551-2556  รวม 6 รุ่น 

 

• โดยมีสถาบนัท่ีร่วมผนึกพลงัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั

เศรษฐกิจและธุรกิจของไทยดงัน้ีคือ หอการค้าไทย กระทรวง

พาณชิย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลงั และ

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  
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วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
• วเิคราะห์เจาะลกึประเดน็ร่วมสมัยในด้านการค้า การพาณชิย์ 

อุตสาหกรรม และภาคการเงนิการคลงั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว และมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการก าหนดทิศทางการคา้และการ
ลงทุนของโลกและของประเทศไทย 

• เสริมสร้างเครือข่ายผนึกก าลงัความรู้ในการใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ให้

ภาคเอกชนไทยมีขดีความสามารถทัดเทียมนานาชาต ิซ่ึงจะน ามาซ่ึง

โอกาสใหม่ในการแข่งขนัและการพฒันาประเทศท่ียงัยนืสืบไป 

รวมทั้งตระหนกัถึงความรับผดิชอบและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

• เพือ่ให้เกดิการผนึกพลงัจากทุกภาคส่วน โดยการน าเสนอแผนพฒันา

ยทุธศาสตร์การคา้ การพาณิชย ์อุตสาหกรรม และการคลงั เพ่ือน าพา

ประเทศไทยใหเ้ป็นผูน้ าเศรษฐกิจของเอเชีย และสามารถแข่งขนัได้

อยา่งโดดเด่นในเวทีโลก 

   

          หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

          TOP EXECUTIVE PROGRAM IN COMMERCE AND TRADE                           TEPCoT    



• เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆประกอบดว้ย

ผูน้ าระดบัชาติทั้งในอดีตและปัจจุบนั ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีเป็น

ท่ียอมรับ ผูป้ฏิบัติท่ีมีความส าคัญในแวดวงการค้า การ

พาณิชย ์อุตสาหกรรม และการคลงั 

  
• เน้นการเรียนรู้แบบอภปิราย แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ องคค์วามคิด และประสบการณ์จริงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร  

„ มีการระดมสมองเพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ด้านการค้า การพาณชิย์ อุตสาหกรรม  

และการเงนิการคลงั เพ่ือก าหนดทิศทางในการน าเสนอต่อภาครัฐ 

ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศ   

• ศึกษาดูงาน สัมมนานอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• กจิกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ในงาน TEPCoT รวมใจ สานใยสัมพนัธ์  

วธีิการด าเนินงาน 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
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หลกัสูตร TEPCoT นีใ้ห้ความส าคญัต่อเศรษฐกจิไทยให้มีพลงัต่อการแข่งขนั  
ดว้ยเหตุน้ีจึงมุ่งสร้างองคค์วามรู้ 3 กลุ่มใหญ่ 
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สรุปการศึกษาและกจิกรรม (ตัวอย่างปีการศึกษา 2557)  
ระยะเวลาการศึกษา 6 เดอืน ตั้งแต่เดอืนมีนาคม ถงึ กนัยายน  แบ่งเป็น  
    1. การศึกษาหลกั  22 คร้ัง  
    2. กจิกรรมการดูงาน 3 คร้ัง แบ่งเป็น  
               - การดูงานภายในประเทศ   

•  คร้ังที่  1 แม่สอด ‟ เมียวด ี
•  คร้ังที่  2 อุดรธานี - เวยีงจนัทร์ 

               - การดูงานต่างประเทศ 
          เชียงของ ‟ สิบสองปันนา 
    3. กจิกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ : การค้าชายแดน  
            ประชุมกลุ่มคร้ังที่ 1 ประเดน็ส าคญัส าหรับการคา้และการลงทุน 
            ประชุมกลุ่มคร้ังที่ 2 วิเคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนการคา้และการลงทุน 
            ประชุมกลุ่มคร้ังที่ 3 สรุปประเดน็ส าคญัเชิงกลยทุธ์การคา้และการลงทุนส าหรับประเทศไทย 
            สรุปแผนยุทธศาสตร์  (การน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ น าเสนอโดยตวัแทนรุ่น ในวนัมอบวุฒิบัตร) 
    4. กจิกรรมร่วมประชุมวชิาการกบั 6  สถาบัน 
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ตัวอย่างหลกัเกณฑ์พจิารณาการส าเร็จการศึกษา ปี 2557 
 ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ร่วมงานปฐมนิเทศในวนัแรกของการเรียน (Compulsory) มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บการพิจารณาจบ

หลกัสูตร 

 ผูเ้รียนจะตอ้งมีเกณฑก์ารเขา้เรียนหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 75%  

        (ขาดเรียนไม่เกิน 6 คร้ัง) 

 การขาดเรียน ผูเ้รียนสามารถขาดเรียนได ้Part I และ Part IIรวมกนัไม่เกิน 3 คร้ัง และ Part III ไม่เกิน 3 คร้ัง 
 คะแนนพิเศษส าหรับ  (คะแนนเพ่ิมคร้ังละ 3 คะแนน) 
•  การเขา้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
• การเขา้ร่วมงานสมัมนาพิเศษ(การบรรยายโดย ดร.ศุภชยั พานิชภกัด์ิ) 
• การเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 6 สถาบนั   
ผู้ที่เข้าเรียนมากที่สุดจะได้รับพจิารณาประกาศนียบัตร “ขยนัเรียนดเีด่น” 
 
หากผู้เรียนเกณฑ์เข้าเรียนเกนิกว่า 75% พจิารณา “ส าเร็จ” การศึกษา 
หากผู้เรียนเกณฑ์เข้าเรียนต ่ากว่า 75% พจิารณา “ผ่าน” การศึกษา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



การเกบ็ค่าธรรมเนียม 

– กิจกรรมดูงานการคา้ชายแดน ด่านแม่สอด จ.ตาก 
– กิจกรรมดูงานการคา้ชายแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
     (ขอนแก่น – อุดรธานี -เวียงจนัทน์) 
– ไม่รวมกจิกรรมดูงานการค้าเส้นทาง R3A เชียงของ-สิบสองปันนา  

Option 3 ท่านละ 30,000 บาท (เอกชนอยา่งเดียว ไม่เกบ็ราชการ) 

เกบ็ค่าธรรมเนียม (ไม่รวมกจิกรรมการดูงานต่างประเทศ R3A เชียงของ-สิบสองปันนา)  



ภาพประกอบ 1 กิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงานการคา้
ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก – เมียวดี เมียนมาร์ 



ภาพประกอบ 2 กิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงานการคา้
ชายแดน จ.อุดรธานี – เวยีงจนัทน์, สปป.ลาว 



งานปฐมนิเทศ 
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ดูงานต่างประเทศ 
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World Economic Foum 

สาธารณรัฐตุรก-ีสาธารณรัฐโครเอเชีย 
สาธารณรัฐฮังการี-สาธารณรัฐสวสิ 

อนิโดนีเซีย 



นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี 
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ภาพดูงานในประเทศ 

บริษทันามยง เทอร์มินัล จ ากดั 

ส านักงาน ปปส. Tisco 



กจิกรรมหลงัเลกิเรียน 
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วัฒนธรรม TEPCoT: วัฒนธรรมพอเพยีง 

ฉลาดหรู  อิ่มอร่อย สนุกสนานเฮฮาได้ทุกคน  



TEPCoT รวมใจ สานใยสัมพนัธ์ 
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“Wisdom We Share” 

 

          หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

          TOP EXECUTIVE PROGRAM IN COMMERCE AND TRADE                           TEPCoT    


