
 

 

                     
พิธีเปิดการศึกษา 

หลักสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสงู รุ่นที่ 23 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มถิุนายน 2562 

 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารร าไพพรรณี พิพิธภัณฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว  
............................................................................................... 

 

 พิธีเปิดการศกึษาหลักสตูร 
09.00 น.  นักศึกษาลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคารร าไพพรรณี  
  พิพิธภัณฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยูห่ัว  
09.15 น. รับชมวีดิทัศน์แนะน าสถาบนัพระปกเกล้า 

กล่าวรายงานเปดิการศึกษาหลักสตูรฯ รุ่นที่ 23 
  โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

      เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า    
09.30-10.00 น.   เปิดการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

     โดย ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
10.00-10.15 น.   กล่าวต้อนรับ โดยเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 
10.15-10.30 น.  ปปร.22 พบ ปปร.23 เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสานสายใยจากพี่สูน่้อง 
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00-12.30 น.  การบรรยายพิเศษเร่ือง พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หัว 

     กับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 
    รองนายกรัฐมนตร ี  
12.30-12.40 น. แนะน าพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โดย ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
12.40-13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.00 น.   เยี่ยมชมพพิิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว 
15.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีเปดิการศึกษา 

............................................................................................... 
**หมายเหต ุ  
 1. พิธีเปิดการศึกษาวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ระหว่างวันท่ี  
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร วิธีการศึกษา ตลอดจนการท าความรูจ้ักสถาบันฯ คณาจารย์ และนักศึกษาอื่น  
หากนักศึกษาไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทางสถาบันฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา 
และจะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับส ารองเข้าศึกษาในหลักสูตรแทน 
 2. ห้ามน ารถยนต์ส่วนตัวเข้าจอดท่ีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ณ วันที ่21/05/62 
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กิจกรรมปฐมนิเทศหลกัสตูร 

หลักสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 23 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562  

ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa จังหวัดชลบรุี  
....................................................................................... 

วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562  
07.00 น.  นักศึกษาพบกัน ณ สถาบนัพระปกเกล้า  
    จุดนัดหมาย: ด้านหนา้โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ 
07.30 น.  ออกเดินทางไปจงัหวัดชลบุรี  โดยรถบสั จ านวน 4 คัน  
10.30 น.  เดินทางถึงโรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa 
   จังหวดัชลบุรี  
   อาหารว่าง 
10.30-12.00 น.  กิจกรรมแนะน าตัว-กลุ่มสัมพนัธ์: ช่วงที่ 1 โดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-15.30 น.  กิจกรรมแนะน าตัว-กลุ่มสัมพนัธ์: ช่วงที่ 2 
15.30-16.00 น.  เรียนรู้คุณค่าประชาธิปไตยผา่นประสบการณ์รุ่นพี ่ปปร.22 สู่รุ่นน้อง ปปร.23 
16.00-16.30 น. อาหารว่าง  

รับกุญแจห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 18.00 น.  งานเลี้ยงสังสรรค์ 

วันอาทิตย์ท่ี 30 มิถุนายน 2562 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
08.30 น. ลงทะเบยีน ณ ห้องประชุม 
09.00-10.00 น. กล่าวต้อนรับ-แนะน าภาพรวมการศึกษาหลักสูตร 
 โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนติิ เศรษฐบุตร 
   ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
10.00-10.30 น. อาหารว่าง 
10.30-12.00 น. ความคาดหวงัของสถาบันต่อ ปปร.23  
 โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-15.00 น.  แนะน าเนื้อหา กจิกรรม และรูปแบบการศึกษาหลักสูตร  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 
  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู   
ผู้อ านวยการวิทยาลยัการเมอืงการปกครอง 

15.00-15.30 น.  อาหารว่าง 
15.30-16.00 น.   ทดสอบสอบความรู้ ปปร.-กอ่นเรียน 

          18.00 น.  อาหารเยน็ 

  วันจันทรท่ี์ 1 กรกฎาคม 2562 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
   Check out และช าระค่าใชจ้่ายส่วนตัว (ถ้ามี) 
09.00-11.00 น. แนวคิดการจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม 

พบปะสมาชิกกลุ่มเอกสารวิชาการ 
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น.  ออกเดินทางกลับสถาบนัพระปกเกล้า 
16.00 น.  เดินทางถงึสถาบันพระปกเกล้า 

............................................................................................... 
ข้อแนะน า 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ จงัหวดัชลบุรี ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถบสัของสถาบนัฯ ทั้งนี้ 
สามารถจอดรถยนต์ค้างคืนทีบ่ริเวณช้ัน 4 และช้ัน 5 อาคารจอดรถศูนย์ราชการฯ ได้  

2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

3. การแตง่กาย 
 วันพฤหสับดีที่ 27 มิถุนายน 2562 

แต่งกายเสื้อสูทสเีขียวตราสถาบันฯ  
   สุภาพบุรุษ - เสื้อเช้ิตตัวในสีขาว เนคไทสถาบนั กางเกงสีด า  
     - รองเท้าหุ้มส้น 
   สุภาพสตร ี - เสื้อเช้ิตตัวในสีขาว ผา้พนัคอสถาบัน กระโปรงสีด า 
     - รองเท้าหุ้มส้น 
  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน-วันจนัทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 

แต่งกายชุดล าลองแบบสภุาพ (ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตสถาบันไปด้วย) 
ไม่ต้องน าเสื้อสูทสีเขียวสถาบนัฯไป 
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จุดนัดหมายข้ึนรถบัสเดินทางไปปฐมนิเทศหลักสูตร ปปร.23   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 

บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 

 

 
 
 
 
 

 


