
ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงทัศนคติและปลูกจิตส ำนึกนักเรียนทุนรัฐบำล ประจ ำปี 2560 

“นักพัฒนำตำมต ำรำแม่ฟ้ำหลวงขั้นพ้ืนฐำน” 
ระหว่ำงวันที่ 3 – 8 กรกฎำคม  2560 

ณ ส ำนักงำน ก.พ. นนทบุรี และ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย 
วันที่ 3 กรกฎำคม  2560 

เวลำ กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. พร้อมกันที่ ส ำนักงำน ก.พ. นนทบุรี ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร 
09.00 - 09.30 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดย ผอ.ศกศ. 

- รับโอวำทจำกท่ำนรองเลขำธิกำร ก.พ. 
09.30 - 12.00 น. ฟังบรรยำยจำก กรมสุขภำพจิต หัวข้อ กำรปรับตัวภำยใต้สภำวะกดดัน 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.00 น. ฟังกำรบรรยำย เรื่อง ประตูสู่ภำครำชกำร โดย ดร.สุรพงษ์ มำลี  นักทรัพยำกรบุคคลเชี่ยวชำญ 
14.00 - 15.30 น. บ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพุทธปัญญำ นนทบุรี 
16.00 - 17.00 น. ออกเดินทำงจำกส ำนักงำน ก.พ. นนทบุรี ไปยังสถำนีรถไฟหัวล ำโพง 
18.10 น. ออกเดินทำงจำกสถำนีรถไฟหัวล ำโพง ไปยังสถำนีรถไฟเชียงใหม่ 
 

วันที่ 4 กรกฎำคม  2560 
เวลำ กิจกรรม 

07:15 น. สถำนีรถไฟเชียงใหม่  
08:00 - 09:00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ เชียงใหม่ 
09:00 – 12:00 น. ออกเดินทำงจำกเชียงใหม่ ไปยัง มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย 
12:00 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ จังหวัดเชียงรำย 
13:00 - 14:00 น. ออกเดินทำงไปยังโครงกำรพัฒนำดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 
14:00 – 14:30 น. ถึงโครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ ผู้แทนส ำนักงำน กพ. กล่ำวต้อนรับ นักเรียนทุน กพ. และให้โอวำท 
14:30 – 15:15 น.  ฟังกำรบรรยำยในหัวข้อ “หลักกำรพัฒนำตำมต ำรำแม่ฟ้ำหลวง กำรพัฒนำขั้นต้นน้ ำ ขั้นกลำงน้ ำ 

ขั้นปลำยน้ ำ” และชมศูนย์ข้อมูลโครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ 
15:15 – 16:15 น.  พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อำวุโส ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ หัวข้อ “กำรด ำเนินวิถชีีวิต  

ก่อนโครงกำรฯ จะเข้ำมำเป็นอย่ำงไร” 
16:15 – 17:30 น.  ศึกษำดูงำนสวนรุกขชำติแม่ฟ้ำหลวง ดอยช้ำงมูบ 
17:30 – 18:00 น.  ศึกษำดูงำนชำยแดนไทย – พม่ำ ณ ฐำนทหำรดอยช้ำงมูบ  
18:00 – 18:30 น.  เดินทำงไปยังดอยตุงลอด์จ 
18:30 – 19:30 น.  รับประทำนอำหำรเย็น 
19:30 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

 



 
 
 
วันที่ 5 กรกฎำคม  2560 

เวลำ กิจกรรม 
07:00 - 08:00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
08:00 - 09:00 น. ศึกษำดูงำนแปลงปลูกป่ำเศรษฐกิจ แมคคำเดเมีย กำแฟอำรำบิก้ำดอยตุง และโรงงำนแปลรูป

แมคคำเดเมีย 
09:00 - 12:00 น. ศึกษำดูงำนศูนย์ผลิตและจ ำหน่ำยงำนมือและพลังงำนทดแทน 
12:00 - 13:00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 - 15:00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง 
15:00 - 16:15 น.  ศึกษำดูงำนหอแห่งแรงบันดำลใจ 
16:15 - 17:00 น.  ศึกษำดูงำนพระต ำหนักดอยตุง 
17:00 – 18.00 น. ศึกษำดูงำนสวนแม่ฟ้ำหลวง 
18:00 – 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
19:00 - 21:00 น.  กิจกรรมถอดและสรุปบทเรียนกำรเรียนรู้ประจ ำวัน  
21:00 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

วันที่ 6 กรกฎำคม  2560 
เวลำ กิจกรรม 

07:00 - 08:30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
08:30 - 09:15 น.  ฟังบรรยำยสรุป เรื่อง “กำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่โครงกำรฯ” จำกฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ 
09:15 - 10:30 น.  ศึกษำดูงำนกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร “ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้” โดยใช้หลักสูตร 

Montessori ของโรงเรียนขำแหย่งพัฒนำ 
10:30 - 12:00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนทุนที่ได้รับทุนจำกมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ 
12:00 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13:00– 14.00 น.  เดินทำงไปยังจุดท ำกิจกรรมปลูกป่ำ ปลูกซ่อมแซม ปลูกเสริม 
13.00– 17:00 น.  กิจกรรมปลูกป่ำ ปลูกซ่อมแซม ปลูกเสริม 
17:00– 18:00 น.  เดินทำงกลับไปยังดอยตุงลอด์จ 
18:00 - 19:00 น.  รับประทำนอำหำรเย็น  
19:00 - 21:00 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนกำรเรียนรู้ประจ ำวัน  
21:00 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 
 
 
 
 



วันที่ 7 กรกฎำคม  2560 
07:00 - 09:00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ พร้อมเช็คเอ้ำท์ 
09:00 - 11:30 น.  ฟังบรรยำยสรุปเกี่ยวกับกำรพัฒนำตำมต ำรำแม่ฟ้ำหลวง และโครงกำรขยำยผลของมูลนิธิ 

แม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมป์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
11:30 - 12:30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
12:30 - 17:00 น. ออกเดินทำงจำกมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ไปสถำนีรถไฟเชียงใหม่ 
17.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น  
18.00 น. เดินทำงจำกสถำนีเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ 
 
วันที่ 8 กรกฎำคม  2560 

เวลำ กิจกรรม 
07.15 น. เดินทำงถึงสถำนีรถไฟหัวล ำโพงโดยสวัสดิภำพ 

 
*ก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 


