
  
  

 
 
  

ก ำหนดกำรพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม 
หลักสูตรประกำศนียบัตรแนวคิดพื้นฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกำยน 2563  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

          

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 10.00 น.. 

 
 

 ชมวีดีทัศน์แนะน ำสถำบันพระปกเกล้า  
 กล่ำวต้อนรับและกล่ำวรำยงำน 

 โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  
 กล่ำวเปิดกำรศึกษำอบรม และบรรยำยพิเศษ  
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.30 น.  รับฟังกำรบรรยำยหัวข้อ "กระบวนกำรบริหำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน"  
โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรฯ 

11.30 – 12.00 น.  แนะน ำส ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล 
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

12.00 – 12.30 น.  แนะน ำกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น KPI KIT 
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30  - 15.00 น.  รับฟังกำรบรรยำย หัวข้อ “สันติวิธีกับกำรปกครองในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ 
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  
ประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

15.00 – 16.30 น. วิทยำกรน ำชมพิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 

 

 

 

 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ขอความกรุณาเดินทางไปด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากไม่มีสถานที่จอดรถยนต์ส่วนตัว 

 

 
 

กำรแต่งกำยในกำรเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม 
  -  สภุาพบุรุษ : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไท สูทด า กางเกงสแล็คด า รองเท้าหุ้มส้น 
  -  สภุาพสตรี : เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทด า กางเกง/กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้น 
 



ก ำหนดกำรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ระหว่ำงวันที่ 27 – 29 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โฮเทล ทวำรำวดี จังหวัดนครปฐม     

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2563  
07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณจุดจอดรถบัส หน้าโรงแรมเซ็นทรา  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

08.00 น. ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัส  

09.30 น. เดินทางถึงโรงแรม รับประทานอาหารว่าง และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    
โดย อาจารย์จักรพันธ์  เธียราวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Life 101 จ ากัด 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ต่อ) 

17.00 – 18.00 น. Check in เข้าท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันเสำร์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2563  
08.30 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น.  หลักการเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อการอยู่ร่วมกัน  
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ชี้แจงภำพรวมรำยละเอียดหลักสูตรฯ และกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรกลุ่ม 
โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

18.00 น. – 22.00 น. รบัประทานอาหารเย็น และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 

วันอำทิตย์ที่ 29 พฤศจิกำยน 2563  
08.30 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 10.00 น. ท ำแบบประเมินคุณลักษณะ KPI-DNA และ สอบวัดควำมรู้ก่อนกำรศึกษำอบรม (Pre-Test) 

10.00 – 11.30 น.  กิจกรรมกำรอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี 
โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ และนักวิชาการ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   

11.30 – 12.00 น.  ชี้แจงกำรประเมินผลหลักสูตร โดย อาจารย์ประเมินหลักสูตร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / Check out ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (ถ้ามี) 

13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

16.00 น. เดินทางถึงศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 

 

 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

กำรแต่งกำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
เสื้อเชิ้ต / เสื้อโปโล / กางเกงสแล็ค / รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู หรือ รองเท้าผ้าใบ) 

*** ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้นเหนือหัวเข่า ระหว่างการท ากิจกรรม *** 
 


