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การแต่งกาย ชาย  -  เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไท สูทด า กางเกงสแล็คด า รองเท้าหุ้มส้น 
         หญิง -  เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทด า กางเกง/กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้น 

 หมายเหตุ    1.กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของหลักสูตร หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาอบรม 
2. ควรโดยสารรถประจ าทาง/แท็กซี่ ไปยังพิพิธภัณฑ์ฯ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่มีที่จอดรถ 

  3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 
   4. นักศึกษาเซ็นชื่อลงทะเบียน  เช้า เวลา 08.30 – 09.00 น. /บ่าย เวลา 12.30 – 13.00 น.  
 

 

  
 

(ร่าง) ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 

วันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร  

วันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 6  
09.00 – 10.30 น. 
 
 

 ชมวีดีทัศน์แนะน าสถาบันพระปกเกล้า  
 กล่าวรายงาน  

โดย นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
 กล่าวเปิดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้น า” 

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.00 น.  แนะน ากรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

โดย ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
11.00 – 11.30 น.  สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า   

โดย นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
11.30 – 12.00 น.  แนะน าการใช้งาน Application KPI-KIT 

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.  รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 

15.00 – 16.30 น. วิทยากรน าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 

แผนที่พิพิธภัณฑ์ฯ 
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  -  กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของหลักสูตร หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
    ทางสถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาอบรม 
  - การแต่งกายด้วยชุดล าลอง/คล่องตัว/เหมาะกับการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
  (เสื้อยืด/เสื้อโปโล/กางเกงสแลค/กางเกงสุภาพ)   สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม  
  - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

แผนที่โรงแรม 
 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
06.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณจุดจอดรถบัส หน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 
06.30 น. ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัส  
09.30 น. เดินทางถึง โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน  
10.00  น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 – 17.00 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  (ต่อ) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและงานเล้ียงสังสรรค์ 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 น.  แนะน าภาพรวมหลักสูตรฯ/ ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติระหว่างการศึกษาอบรม  

    โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.30 – 11.00 น.   ชี้แจงการประเมินผลหลักสูตรฯ 

 โดย อาจารย์ประเมินผลหลักสูตรฯ 
10.45 – 12.00 น.  ชี้แจงการประเมิน KPI-DNA และท าแบบประเมิน 

 แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนกลุ่มวิชาที่ 1 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. ออกเดินทางกลับ 
16.00 น. เดินทางถึงโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

 
 

 


