
 
ก ำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำและเปิดกำรอบรม 

หลักสตูรกำรบริหำรงำนพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นท่ี 5 (ปบถ.5) 
ระหว่ำงวันที่ 12-14 กรกฎำคม 2561 

ณ ห้องสุโขทยัธรรมรำชำ อำคำรจอดรถ สถำบันพระปกเกลำ้  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

และ โรงแรมไมดำ้ เดอซี หวัหิน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎำคม 2561 

08.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า   

08.45 น.           นักศึกษาพร้อมกันในห้องประชุม และ รับชมวีดิทัศน์แนะน าสถาบันพระปกเกล้า 

09.00 น. กล่ำวรำยงำนเปิดกำรอบรมในหลักสูตรฯ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

09.00 - 09.05 น. กล่ำวเปิดกำรอบรมในหลักสูตรฯ  
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตนัไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

09.05 - 10.00 น.   บรรยำยพิเศษ  บทบำทสถำบันพระปกเกล้ำในกำรพัฒนำประเทศและท้องถิ่น 
โดย  ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตนัไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

10.30 - 11.30 น. ภำพรวมหลักสูตร วัตถุประสงค์กำรอบรม กระบวนกำรอบรม กำรประเมินผล  
และกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

11.30 - 12.00  น. รับฟังกำรชี้แจงกำรด ำเนินงำนของ สมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ   
โดย นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 - 15.00 น.   บรรยำยพิเศษ เรื่อง เดินตำมรอยเท้ำพ่อ: เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ 
โดย  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

15.20 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ  ด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา   

15.30 น.  ออกเดินทางไปโรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน 

18.00 น.  เดินทางถึงโรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน 

18.30 - 20.00 น. รับประทานอาหารค  า 

20.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

เอกสารแนบ 5 
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07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 12.00 น.  กิจกรรม : ลับคมควำมคิด พิชิตกำรเรียนรู้    

โดย อำจำรย์ นุชรี  ยงมั่นคงกุล และคณะ   

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น.  กิจกรรม : ลับคมควำมคิด พิชิตกำรเรียนรู้  (ต่อ)   

โดย อำจำรย์ นุชรี  ยงมั่นคงกุล และคณะ   
16.00 - 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 - 22.00 น.  งำนสังสรรค์ ปบถ. 5 รวมใจสรรค์สร้ำงสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน และ 

งำนพี่รับน้อง - ปบถ.4 สู่ ปบถ.5 

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 

วันเสำร์ที่ 14 กรกฎำคม 2561 
 

07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  

08.30 - 09.00 น. Check Out และ ช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

09.00 - 09.30 น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบุรี 
น าคณะศึกษาดูงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล : มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

09.30 - 11.30 น. ศึกษาดูงาน ประเด็น การเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงกำรสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 15.30 น.  ศึกษาดูงาน ประเด็น การบ าบัดน  าเสียโดยวิธีการธรรมชาติ  ณ โครงกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ                 
อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

15.30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

19.00 น.   เดินทางถึงสถาบันพระปกเกล้า โดยสวัสดิภาพ 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561 
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หมายเหต ุ
 

1. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 การแต่งกาย: เสือ้สูทสเีขียวตราสถาบัน  
a. ชาย - เสื้อเชิต้ตัวในสขีาว กางเกงสีด า  

- เนคไทสถาบัน 
b. หญิง - เสื้อเชิต้ตัวในสขีาว กระโปรงสีด า 

 
2.  วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2561  

 แต่งกายชดุล าลองตามสบาย (ไมต่้องสวมสูท แต่ควรน าเสื้อ Jacket ติดไปด้วย) 

 งดการแต่งการดว้ย เสื้อยดื – กางเกงยีนส์ - รองเท้าแตะ 
 


