สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กำหนดกำร
พิธีปฐมนิเทศและกำรศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (ปกม.8)
จัดโดยวิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ

วันที่ 14 – 16 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 (อาคารจอดรถ) สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
และ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น.

นักศึกษาหลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8
ลงทะเบียน ณ ภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า

เวลา 08.45 น.

รับชมวีดีทัศน์แนะนา สถาบันพระปกเกล้า

เวลา 09.00 – 11.00 น. พิ ธี เ ปิ ด การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รกฎหมายท้ อ งถิ่ น รุ่ นที่ 8 และ
บรรยำยพิเศษ “รัฐธรรมนูญ: แม่บทแห่งกำรปกครองท้องถิ่น”
โดย ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
เวลา 11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.00 น.

ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนน
หลานหลวง (บริเวณสะพานผ่านฟ้า) โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้า

เวลา 13.00 – 15.00 น. รับ ฟั ง บรรยาย “พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว กั บ การปกครอง
ท้องถิ่น” โดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ
เวลา 15.00 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 16.00 น.

ออกเดินทางไปยังโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา
จังหวัดนครนายก (โดยรถบัสของสถาบันพระปกเกล้าโดยพร้อมเพรียงกัน)

เวลา 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น.

นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุม
โรงแรมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา

เวลา 09.00 – 12.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ โดย อำจำรย์อำคร ประมงค์ และคณะ
เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (ต่อ)
เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันเสำร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562
เวลา 08.30 น.

นักศึกษาลงทะเบียนหน้าห้องประชุม
โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา

เวลา 09.00 – 12.00 น. กฎหมายกับการบริหารงานท้องถิ่น
โดย อำจำรย์อนุชำ ฮุนสวัสดิกุล
ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครอง พิษณุโลก
เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมกลับสถาบันพระปกเกล้า

เวลา 16.00 น.

เดินทางถึงสถาบันพระปกเกล้า โดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ การเรียนการสอน : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่ายจะต้องเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ถนนหลานหลวง (บริ เ วณสะพานผ่ า นฟ้ า ) ซึ่ ง บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ไม่มีที่จ อดรถ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วงเย็นต้องเดินทางต่อเนื่องไปโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครนายก ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ ขอความร่วมมือจากท่านนักศึกษาเดินทางโดยรถบัสที่ทางสถาบันฯ
จัดเตรียมไว้ให้ โดยท่านสามารถนารถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ที่บริเวณอาคารจอดรถชั้น 5 (อาคารบีของสถาบัน
พระปกเกล้า) (โปรดระมัดระวังและอย่าเก็บทรัพย์สินของท่านไว้ในรถยนต์ เนื่องจากสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
*หมายเหตุ การเรียนการสอน : ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแนะนาให้นักศึกษาผู้หญิงควรสวมกางเกงเพื่อ
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อชี้แจงเบื้องต้นในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยท้องถิ่น รุ่น 8 (ปกม.8)
ระยะเวลำกำรศึกษำอบรม
 จัดการศึกษาอบรมจานวน 2 วัน/สัปดาห์ คือ ศุกร์และเสาร์ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายน 2562) โปรดศึกษาตารางการศึกษาอบรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจาก
วันหยุดประจาปี 2562 และมีการศึกษาอบรมชดเชยในบางสัปดาห์
สถำนที่ฝึกอบรม
 ห้องที่จะใช้ในการศึกษาอบรม คือ ห้องสัตมรามาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. (เป็นอาคารจอดรถชั้น 5 ของอาคารบี)
 โปรดศึกษาเส้นทางและแผนที่การเดิ นทางล่วงหน้า เนื่องจากอาคารศูนย์ราชการมี
ขนาดใหญ่และมีหน่วยงานราชการหลายองค์กรตั้งอยู่
กำรแต่งกำย
 ชาย: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต ไม่ต้องผูกไทด์ กางเกงสแล็ค สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท
หญิง: ชุดสูทสุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค/กระโปรง (ตามสะดวก) สวมสูทหรือแจ็ค
เก็ตสูท
 วันศึกษาดูงานในเดือนเมษายน 2562 : ชุดสุภาพ แจ็คเก็ตสูท (ไม่ต้องสวมสูท)
กำรเข้ำเรียน
สถาบันฯ จะทาการเช็คชื่อผ่านการสแกนนิ้วของผู้เข้ารับการอบรม วันละ 2 ครั้ง (เช้า
และ บ่าย) เวลาเรียนในแต่ละวัน คือ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
โดยนักศึกษาจะต้องสแกนนิ้ววันละ 2 ครั้ง ดังนี้
 เช้า 08.30-09.30 น. (หากเกิน 09.30 น. ถือว่าขาดเรียน)
 บ่าย 12.30-13.30 น. (หากเกิน 13.30 น. ถือว่าขาดเรียน)
*กรณีการขาดเรียน หรือขอลาเรียน นักศึกษาต้องส่งใบลาการขาดเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบการลา โดยทางสถาบันฯ ยังถือว่าท่านขาดเรียน การขาดเรียนเกินตาม
เงื่อนไขหลักสูตรฯ ที่กาหนดท่านจะไม่มีสิทธิสอบ รวมทั้งเข้ารับประกาศนียบัตร*

เงื่อนไขกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้





มีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้องเรียน
ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในทุกหัวข้อวิชาของหลักสูตร
ผ่านการประเมินผลขั้นสุดท้ายในการจัดทาและนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นว่า มีความรู้จากการศึกษาอบรม
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง
 ไม่ดาเนินการใดๆอันนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า
กำรติดต่อกับวิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ
นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ ชานาญการ
 โทรศัพท์ 02-141-9569
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
 โทรศัพท์ 02-141-9576

