
กําหนดการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ประจําปี 2555 

ระหว่างวันท่ี  22 – 24 มิถุนายน 2555 
ณ  สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

 

วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน 2555 กําหนดการ 

8.00 น. – 8.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 113 อาคารสํานักงานกลาง สวทช.  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

8.45 น. – 9.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
9.00 น. ออกเดินทาง  ตรงเวลา จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ไปยัง สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
11.00 น. เดินทางถึง สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

(เจ้าหน้าท่ีโรงแรมจะนํากระเป๋าสัมภาระส่วนตัวของท่านจัดเก็บตามห้องพัก) 

11.00-11.15 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนําเจ้าหน้าท่ี ศนวท. 
11.15-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.30 น. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนออกเดินทาง 
และทําแฟ้มนักเรียนทุนรัฐบาลฯ 
 โดย : เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 

14.30 น. – 15.15 น. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา  
โดย : เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 

15.15 น. – 15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. – 16.30 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. หริส สูตะบุตร 

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ศนวท.) 

16.30 น. – 17.30 น. นักเรียนทุนพบหน่วยงานต้นสังกัด 

17.30 น. – 18.00 น. รับกุญแจห้องพัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. – 19.45 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศประเทศ เยอรมัน  
19.45 น. – 20.30 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศประเทศ ฝรั่งเศส  
20.30 น. – 21.15 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศประเทศ ญ่ีปุ่น  
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วันเสาร์ท่ี 23 มิถุนายน 2555                                   กําหนดการ 

6.00 น. – 7.00 น. ออกกําลังกาย  
7.00 น. – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
9.00 น. – 9.45 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศ ประเทศ ออสเตรเลีย 
9.45 น. – 10.30 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศ ประเทศ อังกฤษ 
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 11.30 น. กิจกรรมรุ่นพ่ีแนะนําประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
11.30 น. – 12.00 น. สรุป ถาม-ตอบ ประสบการณ์การศึกษา ณ ต่างประเทศ (ถ่ายภาพท่ีระลึก) 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้จักตัวเอง เพ่ือพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา”   

โดย: ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง สาขาจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้จักตัวเอง เพ่ือพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา”   
16.00 น. – 18.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ /  Walk Rally 

- หน่วยงานต้นสังกัดพบเจ้าหน้าท่ี ศนวท. และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 
18.00 น. – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น / งานเลี้ยงสังสรรค์ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 มิถุนายน 2555 กําหนดการ 

6.00 น. – 7.00 น. ออกกําลังกาย  
7.00 น. – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
9.00 น. – 10.00 น. ชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล  

โดย : เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 

10.00 น. – 10.30 น. ตอบคําถาม  โดย  ศนวท.  และ สํานักงาน ก.พ. 
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. - กิจกรรมอําลา   

- ปิดการสัมมนา 
- จัดเก็บสัมภาระส่วนตัว คืนกุญแจห้องพักกับทางโรงแรม 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ ถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

เวลาประมาณ 16.00 น. 

� หมายเหตุ – การแต่งกาย เป็นชุดลําลอง รองเท้าหุ้มส้น  


