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ก ำหนดกำรพิธีเปิดกำรศกึษำและปฐมนิเทศ 
หลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) 

วันเสำรท์ี่ 27 – วันจันทร์ที่ 29 สิงหำคม 2565 
***************************************** 

พิธีเปิดการศึกษา  
วันเสำร์ที่ 27 สิงหำคม 2565 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลำนหลวง กรุงเทพฯ 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

   เจ้าอยู่หัว 

08.45 – 08.50 น. นักศึกษาพร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรับชมวีดีทัศน์แนะน าสถาบันพระปกเกล้า 
08.50 – 09.00 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู) 
09.00 – 10.00 น. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ศ.วุฒิสาร  ตันไชย) 

กล่าวเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษ 
   กิจกรรมที่ 1 : บรรยำยพิเศษหัวข้อ  ผู้น ำยุคใหม่กับควำมคำดหวังของสังคมไทย   
10.00-10.30 น.  อาหารว่าง 
10.30-11.30 น.  กิจกรรมที่ 2 : บรรยำยพิเศษหัวข้อ  กรอบพฤติกรรมภำวะผู้น ำ (Leadership Behaviors  
   Framework) โดย กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร  (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
11.30-12.00 น.  แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
12.00-12.20 น.  ต้อนรับ ปนป.12 จากรุ่นพ่ี ปนป.11 

12.20-12.30 น.  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (นางกาญจนา ศรีปัดถา)  
   กล่าวต้อนรับนักศึกษา 
12.30-13.30 น.  อาหารกลางวัน  นักศึกษานั่งแยกกลุ่มตามท่ีสถาบันจัดไว้ให้ เพ่ือพบปะท าความรู้จักกับสมาชิก 
   ร่วมกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม (coach/co-coach) 
13.30-15.30 น.  แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
15.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม   
 
     ******************************** 
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กิจกรรมปฐมนิเทศ 
วันอำทิตย์ที่ 28 – วันจันทร์ที่ 29 สิงหำคม 2565 
ณ โรงแรมเซ็นทรำ มำริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี 
 

วันอำทิตย์ที่ 28 สิงหำคม 2565 : นัดหมำยแต่งกำย  Jacket สถำบันสีน้ ำตำล  
07.00 น. นักศึกษาพร้อมกันที่รถบัส ณ บริเวณตรงข้ามโรงแรมเซ็นทรา ภายในศูนย์ราชการฯ  ถ.แจ้งวัฒนะ 
07.30 น.  ออกเดินทางไปโรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุร ี
10.30 น.  เดินทางถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น.  กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมท ำควำมรู้จักซึ่งกันและกันและสร้ำงสรรค์พลัง ปนป. (ช่วงที่1) 
   โดย อ.พรชัย แก้วประเสริฐ 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น.  กิจกรรมท ำควำมรู้จักซึ่งกันและกันและสร้ำงสรรค์พลัง ปนป. (ช่วงท่ี2) 
14.30-15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.30 น.  กิจกรรมท ำควำมรู้จักซึ่งกันและกันและสร้ำงสรรค์พลัง ปนป. (ช่วงสุดท้ำย) 
18.00-22.00 น.  อาหารเย็น 

 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหำคม 2565 : นัดหมำยแต่งกำย  Jacket สถำบันสีน้ ำตำล  
08.00-09.00 น.  อาหารเช้า  
09.00-10.30 น.  กิจกรรมที่ 4 : แนะน ำภำพรวมหลักสูตร   
   -แนะน าภาพรวม วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของหลักสูตร  
   -แนะน าภาพรวมแนวทางการจัดท าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม  
   -ชี้แจงข้อก าหนด กฎกติกา  และเงื่อนไขการจบการศึกษา 
   โดย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  (รศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล)   
   และ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู) 
10.30-11.00 น.  กิจกรรมที่ 5 : ท ำแบบประเมินควำมรู้ก่อนเรียน (Pre Test)  
   โดย อ.ณัชชาภัทร อมรกุล  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11.00-12.00 น. กิจกรรมที่ 6 : ห้องเรียน ปนป. จำกรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง  โดยรุ่นพี่ ปนป.11 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)   
13.00 น.  ออกเดินทางกลับสถาบันพระปกเกล้า 
16.00 น.  เดินทางถึงสถาบันพระปกเกล้าโดยสวัสดิภาพ 

**************************** 
 
 
**หมายเหตุ**   
 1. พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร วิธีการศึกษา ตลอดจนการท าความรู้จักสถาบันฯ คณาจารย์ และนักศึกษาอ่ืน หากนักศึกษาไม่สามารถร่วม
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กิจกรรมได้ ทางสถาบันฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา และจะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับ
ส ารองเข้าศึกษาในหลักสูตรแทน 

2. การแต่งกาย แต่งกายเสื้อสูทสีกรมท่าตราสถาบันฯ (รับสูทตอนเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2565) 
สุภาพบุรุษ - เสื้อเชิ้ตตัวในสีขาว เนคไทสถาบัน กางเกงสีด า  

- รองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพสตรี - เสื้อเชิ้ตตัวในสีขาว ผ้าพันคอสถาบัน กระโปรงสีด า 

- รองเท้าหุ้มส้น 
3. ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ขอความกรุณานักศึกษานั่งแยกกลุ่มตามท่ีสถาบันจัดไว้ให้ เพ่ือพบปะท าความ

รู้จักกับสมาชิกร่วมกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม (coach/co-coach) 
4. การจัดกิจกรรมดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้าใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด 
 

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


