แนวปฏิบัติและกำหนดกำรสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์
-------------------------------1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมกระบวนการเข้าค่ายสอบสัมภาษณ์ “ค่ายเมล็ดพันธุ์อาสาสมัคร
เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของสังคม” (V-Seeds of Hope) ตลอดทั้ง 3 วัน คือ ระหว่างวันที่
22 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวเข้าสอบ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา
07.30 – 08.30 น.
3. ผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบสั ม ภาษณ์ เตรี ย มสั ม ภาระและของใช้ ส่ ว นตั ว ส าหรับ การพั ก ค้ างคื น 2 คื น (22 – 23
กรกฎาคม 2560)
4. หากผู้ มีสิ ทธิ์ส อบสั มภาษณ์ ป ระสงค์จะพักค้างคืนตั้งแต่ คืน วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สามารถแจ้ง
ล่วงหน้าได้ที่ อีเมล tatuan3685253@gmail.com หรือโทร. 08 – 1368 – 5253 (คุณต่วนรุสดี)
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยจะสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
5. กาหนดการ “ค่ายเมล็ดพัน ธุ์อาสาสมัคร เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของสังคม” (V-Seeds of Hope)
ตามรายละเอียดด้านล่าง จะสิ้นสุดในเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
กำหนดกำร “ค่ำยเมล็ดพันธุ์อำสำสมัคร เมล็ดพันธุ์แห่งควำมหวังของสังคม”
(V-Seeds of Hope) ปีกำรศึกษำ 2560
วันที่ 22 – 24 กรกฎำคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอำสำสมัคร วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อึ๊งภำกรณ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
-----------------------------------วัน เดือน ปี
กิจกรรม
หมำยเหตุ/สถำนที่
วันเสำร์ที่ 22 กรกฎำคม 2560
07.30 – 08.30 น. ผู้เข้ารับการคัดเลือกลงทะเบียน รายงานตัว รายงานตัวบริเวณทางเข้าอาคาร
และนาสัมภาระจัดเก็บที่ห้องพัก
ศูนย์ฝึกอบรมฯ
08.45 น.
ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น และกาหนดการ
ห้อง 117 – 118 ชั้น 1
09.00 – 10.15 น. กิจกรรมที่ 1
(1.15 ชม.)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 2
(1.5 ชม.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมที่ 3
(1 ชม.)
14.00 – 17.00 น. กิจกรรมที่ 4
(3 ชม.)

2
วัน เดือน ปี
14.45 – 15.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.00 น.
20.00 – 20.30 น.

กิจกรรม
พักรับประทานอาหารว่าง
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
นาเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 4
สุนทรียสนทนา สรุปบทเรียนรู้ของกิจกรรม
วันที่ 1
20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอำทิตย์ที่ 23 กรกฎำคม 2560
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.30 น. กิจกรรมที่ 5
(1 ชม.)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 6
(2.5 ชม.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมที่ 7
(1 ชม.)
14.00 – 16.30 น. กิจกรรมที่ 8
(2.5 ชม.)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.30 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. นาเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 2
20.00 – 20.30 น. สุนทรียสนทนา สรุปบทเรียนรู้ของกิจกรรม
วันที่ 2
20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎำคม 2560
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 11.30 น. กิจกรรมที่ 9
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมที่ 10
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 10
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

หมำยเหตุ/สถำนที่

แผนที่ทางเข้ า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
อินเตอร์โซน

ตลาดไท

สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ

AIT

ร.ร.ประถมธรรมศาสตร์

ไปรษณี ย ์

ทางเข้ าจากประตู ถ.พหลโยธิน
อาคารกิจกรรม
นศ. มธ.

 

สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

โรงอาหารกลาง

รพ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ



ตึกสานักงานอธิการบดี





ตึกโดม

หอสมุดป๋วย



N
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ป้ ายรถเมล์
ทางเข้ าประตูเชี ยงราก

ตลาด
บางขัน

สถานที่
โทรศัพท์
การเดินทาง
- รถเมล์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
0 – 2564 – 4440 – 79 ต่อ 1046 , 0 – 2564 – 4429

- รถปรับอากาศ (ปอ. สี เหลือง) สาย 29 (หัวลาโพง – มธ.ศูนย์รังสิ ต , รถวิง่ ผ่าน
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ) ***รถเข้าในมหาวิทยาลัย
- รถปรับอากาศ (ยูโร สี ส้ม) สาย 39 (อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ – ตลาดไท)
***รถเข้าในมหาวิทยาลัย
- รถธรรมดา (รถร่ วมบริ การ สี ขาว) สาย 39 (สนามหลวง – มธ.ศูนย์รังสิ ต , รถ
วิง่ ผ่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ) *รถไม่เข้าในมหาวิทยาลัย รถจอดฝั่งประตูเชียงราก
- รถปรับอากาศ (ยูโร สี ส้ม) สาย 510 (อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ – มธ.ศูนย์รังสิ ต)
- รถตู้
***รถเข้าในมหาวิทยาลัย
- รถตูจ้ ากห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์พาร์ครังสิ ต – ศูนย์รังสิ ต ค่าโดยสาร 15.- รถตู ้ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิ ต (คิวรถตูอ้ ยูห่ ลังหอประชุมศรี บูรพา
มธ.ท่าพระจันทร์ ) ค่าโดยสาร 40.- ***วันอาทิตย์งดวิง่
- รถตูอ้ นุเสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ – มธ.ศูนย์รังสิ ต (คิวรถตูอ้ ยูเ่ กาะพญาไท คิวแรก
บริ เวณป้ อมตารวจ) ค่าโดยสาร 35.- รถตูส้ วนจตุจกั ร – มธ.ศูนย์รังสิ ตและสวทช. (คิวรถตูอ้ ยูท่ ี่ลานจอดรถ รถไฟฟ้า
BTS) ค่าโดยสาร 30.แนะนาเส้ นทางที่เดินทางมาจากภูมิภาคต่ างๆ
1. กรณีเดินทางมาจากภาคตะวันตกและภาคใต้ นัง่ รถทัวร์ ลงที่สถานีขนส่ งสายใต้ใหม่
1) สามารถนัง่ รถตูจ้ ากบริ เวณสถานีขนส่ งถนนบรมราชชนนี มาที่บริ เวณ
ห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์พาร์ ครังสิ ต (ค่าโดยสาร 50.- )
แล้วนัง่ รถเมล์ สาย 29 39 510 หรื อรถแท็กซี่ มาที่ มธ.ศูนย์รังสิ ต (ค่ารถแท็กซี่ จาก
ฟิ วเจอร์ปาร์ครังสิ ตถึง มธ.ศูนย์รังสิ ต ประมาณ 130 – 150.-)
2) สามารถนัง่ รถมาลงที่ มธ.ท่าพระจันทร์ แล้วมาขึ้นรถตู ้ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิ ต
ที่บริ เวณหลังหอประชุมศรี บูรพา ค่าโดยสาร 40.- ***วันอาทิตย์งดวิง่
2. กรณีเดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถลงรถตามจุดหลัก ๆ ดังนี้
(1) นวนคร (ตรงข้าม รพ.นวนคร) : รถแท็กซี่มาถึง มธ.ศูนย์รังสิ ต ประมาณ 100.(2) ห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์ พาร์ครังสิ ต : รถแท็กซี่มาถึง มธ.ศูนย์รังสิ ต ประมาณ 130–150.(3) สถานีขนส่ งหมอชิ ตใหม่ : รถแท็กซี่มาถึง มธ.ศูนย์รังสิ ต ประมาณ 250 – 300.ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560

