กำหนดกำรอบรมปฐมนิเทศ
ผูร้ ับทุนโครงกำร 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
วันที่ 9 – 15 สิงหำคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรสโมสร สถำบันวิชำกำร ทีโอที จังหวัดนนทบุรี
 ********* 
วันเสำร์ที่ 9 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 น. – 10.30 น.
จัดทำเอกสำรและแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
10.30 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.00 น.
ชี้แจงกำหนดกำรปฐมนิเทศและข้อแนะนำในกำรปฏิบัติตน
ในระหว่ำงปฐมนิเทศ
12.00 น. – 13.00 น.
อำหำรกลำงวัน
13.00 น. – 13.30 น.
พิธีเปิดกำรอบรมปฐมนิเทศ
13.30 น. – 14.00 น.
วัตถุประสงค์ของโครงกำรและควำมคำดหวัง โดยกระทรวงศึกษำธิกำร
14.00 น. – 14.30 น.
กำรดูแลจัดกำรศึกษำนักเรียนทุนในต่ำงประเทศ โดยสำนักงำน ก.พ.
14.30 น. – 14.45 น.
อำหำรว่ำง
14.45 น. – 15.45 น.
กำรดูแลนักเรียนทุนทีศ่ ึกษำในประเทศไทย โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
15.45 น. – 17.30 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
17.30 น. – 18.30 น.
อำหำรเย็น
18.30 น. – 20.30 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันอำทิตย์ที่ 10 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 09.30 น.
ชี้แจงขัน้ ตอนต่ำง ๆ ในกำรรับทุน
09.30 น. – 10.30 น.
แนวทำงกำรเลือกสำขำวิชำและประเทศที่ศึกษำ
10.30 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.30 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
12.30 น. – 13.30 น.
อำหำรกลำงวัน
13.30 น. – 15.00 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสำธำรณรัฐอิตำลี
15.00 น. - 15.15 น.
อำหำรว่ำง
15.15 น. – 17.00 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
17.00 น. – 18.00 น.
อำหำรเย็น
18.00 น. – 20.00 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

-2วันจันทร์ที่ 11 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 09.00 น.
กำรประชุมเลือกประธำนรุ่น
09.30 น. – 10.30 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสำธำรณรัฐเกำหลี
10.30 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.00 น.
ชี้แจงแนวทำงกำรแจ้งควำมประสงค์เกี่ยวกับสำขำวิชำและ
ประเทศที่จะศึกษำ
12.00 น. – 13.00 น.
อำหำรกลำงวัน
13.00 น. – 14.30 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสหรำชอำณำจักร
14.30 น. - 14.45 น.
อำหำรว่ำง
14.45 น. – 16.15 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสำธำรณรัฐฝรั่งเศส
16.15 น. – 18.00 น.
ชี้แจงเรื่องค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรรับทุน
18.00 น. – 19.00 น.
อำหำรเย็น
วันอังคำรที่ 12 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 10.30 น.
ประเมินควำมพร้อมทำงจิตวิทยำ
10.00 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.00 น.
ประเมินควำมพร้อมทำงจิตวิทยำ (ต่อ)
12.00 น. – 13.00 น.
อำหำรกลำงวัน
13.00 น. – 15.00 น.
ประเมินบุคลิกภำพของนักเรียน
15.00 น. – 15.15 น.
อำหำรว่ำง
15.15 น. – 16.45 น.
ประเมินบุคลิกภำพของนักเรียน (ต่อ)
16.45 น. – 17.45 น.
อำหำรเย็น
17.45 น. – 18.30 น.
ประเมินควำมถนัดของกำรศึกษำของนักเรียน
วันพุธที่ 13 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 09.00 น.
MORNING ACTIVITIES
09.00 น. – 10.30 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
10.30 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.15 น.
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน
12.15 น. – 13.15 น.
อำหำรกลำงวัน

-313.15 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 15.00 น.
15.00 น. – 17.00 น.
17.00 น. – 18.00 น.
18.00 น. – 20.00 น.

ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกำ
อำหำรว่ำง
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในรำชอำณำจักรเบลเยี่ยม/
สวิตเซอร์แลนด์
อำหำรเย็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหำคม
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 10.45 น.
10.45 น. – 12.15 น.
12.15 น. – 13.15 น.
13.15 น. – 14.15 น.
14.15 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 17.00 น.
17.00 น. – 18.00 น.
18.00 น. – 19.30 น.

2557
MORNING ACTIVITIES
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในประเทศมำเลเซีย
อำหำรว่ำง
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในประเทศแคนำดำ
อำหำรกลำงวัน
ระบบกำรศึกษำและชีวิตควำมเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
อำหำรว่ำง
ประสบกำรณ์กำรศึกษำในต่ำงประเทศของนักเรียน ODOS กลุ่มที่ 1
อำหำรเย็น
ประสบกำรณ์กำรศึกษำในต่ำงประเทศของนักเรียน ODOS กลุ่มที่ 2

วันศุกร์ที่ 15 สิงหำคม 2557
08.30 น. – 09.00 น.
ระบบกำรศึกษำของประเทศที่อยู่ในควำมสนใจ
09.00 น. – 10.30 น.
กรอบระยะเวลำในกำรศึกษำและกำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำในประเทศต่ำง ๆ
และกำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำ
10.30 น. – 10.45 น.
อำหำรว่ำง
10.45 น. – 12.00 น.
- กำรแจ้งควำมประสงค์เกี่ยวกับสำขำวิชำและประเทศที่จะไปศึกษำ
(ในต่ำงประเทศ)
- กำรสมัครสถำนศึกษำและเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรสมัครสถำนศึกษำ
- เอกสำรที่ต้องจัดส่งให้สำนักงำน ก.พ.
12.00 น. – 13.00 น.
อำหำรกลำงวัน

-413.00 น. – 15.30 น.

15.30 น. – 15.45 น.
15.45 น. – 16.30 น.
16.30 น. – 17.30 น.
17.30 น.

กำรชี้แจงกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
- กำรตรวจร่ำงกำยและจิตวิทยำ
- กำรทำหนังสือเดินทำง
- กำรอบรมภำษำก่อนเดินทำงไปศึกษำในต่ำงประเทศ
อำหำรว่ำง
ตอบข้อซักถำม
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำรและส่งมอให้สำนักงำน ก.พ.
ปิดกำรอบรมปฐมนิเทศ

  
หมำยเหตุ กำหนดกำรอบรมปฐมนิเทศอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม

