
 

                                                                                                  
(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิดการศึกษา 

หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง 

******************************************************************************* 
 

08.15 – 08.45 น. นักศึกษาลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.45 – 09.00 น. นักศึกษาพร้อมกันในห้องประชุม รับชมวีดีทัศน์แนะน าสถาบันฯ 
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานเปิดการศึกษา 
    โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค  าชู 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
09.15 – 09.30 น.  กล่าวเปิดหลักสูตร 
09.30 – 10.30 น.  และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้น า” 

    โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
     เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.40 – 11.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.30 น.  บรรยายพิเศษ หัวข้อ“บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน”  
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.00 น. นัดหมายกิจกรรมปฐมนิเทศ 
14.15 – 15.45 น. เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

............................................................. 
 

*ไม่อนุญาตให้น ารถยนต์ส่วนตัวเข้าจอดท่ีพิพิธภัณฑ์ฯ 
*ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    7 มิถุนายน 2562 



 

 
(ร่าง) ก าหนดการปฐมนิเทศ  

หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 
วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

 ******************************************************************************** 
 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 
07.30 น. พร้อมกัน ณ จุดขึ นรถบัส (ลานจอดรถบัส ตรงข้ามหน้าโรงแรมเซ็นทรา) 
08.00 น. ออกเดินทางไปยังเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน 
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 – 17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

 
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562    

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  
08.00 – 08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียน 

 08.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา และชี แจงหลักการปฏิบัติระหว่างการศึกษา 
 โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ   
  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.00 – 11.30 น. แนะน าหลักสูตร ชี แจงภาพรวมการศึกษาหลักสูตรฯ และการจัดท า

เอกสารวิชาการกลุ่ม 
โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค  าชู 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
11.30 – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน คืนห้องพักและช าระค่าใช้จา่ยส่วนตัว (ถ้ามี) 
12.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
17.00 น.  เดินทางกลับถึงสถาบันพระปกเกล้า 

............................................................. 
 

หมายเหตุ  
  1. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
 2. ทางสถาบันฯ ไม่อนุญาตให้พาผู้ติดตามหรือครอบครัวร่วมคณะโดยเด็ดขาด 

3. หากท่านประสงค์พักเดี่ยว กรุณาเตรียมค่าพักเดี่ยว 1,000 บาท มาช าระในวันรายงานตัว 
 



 

ข้อแนะน า 
1. พิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่  5 – 7 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรม 

ที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการศึกษา ตลอดจนการท าความรู้จัก
สถาบันฯ คณาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษา ดังนั น หากนักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้  ทางสถาบันฯ  
จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษา  

2. พิธีเปิดการศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  นักศึกษาต้องเดินทางไปด้วย
ตนเอง และไม่สามารถน ารถยนต์ส่วนตัวเข้าจอดที่พิพิธภัณฑ์ฯได้  

3. นักศึกษาต้องเดินทางไปปฐมนิเทศ โดยรถบัสที่สถาบันฯ เตรียมไว้ ทั งนี  นักศึกษาต้องมาขึ นรถบัส 
ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยนักศึกษาสามารถน ารถยนต์ส่วนตัวมาจอด
ค้างที่อาคารจอดรถได้ บริเวณ ชั น 4 โซน A และ B และชั น 5 (ดาดฟ้า) 

บัสคันที่ 1 หมายเลข 1 – 35  
บัสคันที่ 2 หมายเลข 36 – 76  

4. จุดขึ นรถบัสอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศเหนือ 
(จากทางเข้าหลัก ถ.แจ้งวัฒนะ ขับผ่านกองบัญชาการกองทัพไทย จะมีสี่แยก มีจุดสังเกต คือ อาคารโดมและศาล
พระพรหม ให้เลี ยวขวาและขับตรงเข้ามาด้านซ้ายจะเป็นศูนย์ประชุมวายุภักษ์ จะพบกับจุดขึ นรถบัส) 

4. การแต่งกาย 
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ชุดสุภาพ (สูทสถาบันสีกรมท่า เสื อตัวในสีขาว กางเกง/กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้น)  
   วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ชุดล าลองสุภาพ (อาจเตรียมเสื อ Jacket ด้วย) 
5. การรับ Keycard จะรับได้เมื่อเสร็จสิ นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวลา 17.00 น.  เรียบร้อยแล้วเท่านั น 

 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587, 02-141-9585 

หมายเลขโทรสาร 02-143-8176 


