
 

                                                  

 

กําหนดการ 

โครงการ “เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต”  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
ณ อําเภอหาดใหญ – กรุงเทพฯ – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา - สระแกว - ราชอาณาจักรกัมพูชา 

********************************************* 
 (BUU๑) -- (รุนท่ี ๕) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 (BUU๒) -- (รุนท่ี ๑๗) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 (BUU๓) -- (รุนท่ี ๑๙) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
วันท่ี ๑  (วันอาทิตย) 

เวลา กิจกรรม 
๐๘:๑๕ – ๐๙:๕๐ น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ พรอมรับประทานอาหารวาง ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 
๑๐:๒๕ – ๑๑:๕๐ น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน WE ๒๗๐ /ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๒:๔๕ – ๑๔:๑๕ น. ออกเดินทางไปกรุงเทพมหานคร/รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๔:๑๕ – ๑๕:๐๐ น. ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร/ ลงทะเบียนรับกุญแจเขาท่ีพัก/รับประทานอาหารวาง 
๑๕:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “สิทธิประโยชนของขาราชการ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน” วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. - ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย หัวหนาโครงการ 

- กิจกรรมถายภาพทําทําเนียบรุน 
๑๘:๐๐ – ๑๙:๐๐ น. เขาท่ีพัก/พักผอนตามอัธยาศัย  
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. เดินทางไปทาเรือ/ถายภาพและชื่นชมบรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยา/เช็คอินข้ึนเรือ 
๒๐:๐๐ – ๒๒:๐๐ น. ผอนคลายจิตใจดวยการลองเรือ “ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําเจาพระยา”  

พรอมรับประทานอาหารเย็น    
๒๒:๐๐ – ๒๒:๓๐ น. เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก /ถึงโรงแรม  
๒๒:๓๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย  

 



๒ 

วันท่ี ๒ (วันจันทร) 
เวลา กิจกรรม 

๐๖:๓๐ – ๐๗:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม/ออกเดินทาง 
๐๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น. การเรียนรูวิถีชีวิตประชาชน สังคม เพ่ือเปดมุมมองดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอัน 

ดีงาม สถาปตยกรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร        
ณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว วิทยากรจากสํานักพระราชวัง 

๑๐:๓๐ – ๑๒:๓๐ น. ออกเดินทางสูจังหวัดชลบุรี  
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพ้ืนบานอางศิลา 

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. การสรางรอยยิ้มและความประทับใจ โดยจัดพิธีตอนรับชาวใตจากใจชาวบูรพา ณ อุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  

๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑอวกาศ Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม โดยวิทยากรจากอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศฯ   

๑๖:๓๐ – ๑๗:๓๐ น. เดินทางสูเมืองพัทยา 

๑๗:๓๐ – ๑๘:๓๐ น. ศึกษาแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ผสมผสานภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมทองถ่ินไทยท้ัง ๔ ภาคเรียนรูวิถีชีวิตคนไทยในอดีตชมการสาธิตการทอเสื่อทอผา     
การประกอบอาหารไทย ณ ตลาดน้ําสี่ภาค พัทยา 

๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารข้ึนชื่อของเมืองพัทยา 
๒๐:๓๐ น. เขาท่ีพัก ณ เมืองพัทยา   

  
วันท่ี ๓ (วันอังคาร) 

เวลา กิจกรรม 
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. สรางเสริมสุขภาพการบริหารรางกายยามเชา โดย การเตนแอโรบิคแนวใหม (ลูกทุง)* 
๐๗:๐๐ – ๐๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
๐๘:๐๐ – ๐๘:๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘:๓๐ - ๐๙:๓๐ น. พิธีเปดโครงการ  

ผูวาราชการ/ผูแทน กลาวตอนรับในฐานะเจาเมือง 
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ กลาวตอนรับ 
ผูแทน สํานักงาน ก.พ. เปนประธานพิธีเปด 

๐๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “ยุทธศาสตร แนวทางการแกปญหาในจังหวัดชายแดนใต” 
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. กิจกรรมชีวิตคิดบวก เพ่ือการทํางานเปนทีมอยางสรางสรรคและเปนสุข 
*เพ่ิมความรูอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน (การสื่อสาร/การฝกทักษะการสังเกต/ 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน/ศิลปะการปองกันตัวเบื้องตน)  
วิทยากรจาก กรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค ฯ จังหวัดชลบุร ี

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. การแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ การแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย 
สํานักงาน ก.พ.  

๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. สรางเสริมสุขภาพกาย และใจ (Body and Mind) ดวยสมุนไพรไทย โดยการฟงบรรยาย

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7u8j1v67YAhWBMI8KHdqYCI8QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588_21_%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C&usg=AOvVaw2NWtZGFyHNsttRzjhylzqO


๓ 

เวลา กิจกรรม 
พรอม แบงกลุมฝกทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําประกอบ
อาชีพ หรือนําไปถายทอดใหแกนักเรียนได อาทิ ลูกประคบ ยาดมสมุนไพร  
วิทยากรจากคณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา /ออกเดินทาง 

๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. การรักษาสุขภาพกายดวยการนวดแผนไทย โดย ผูเชี่ยวชาญ/ออกเดินทาง 
๑๘:๓๐ – ๑๙:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารข้ึนชื่อเมืองพัทยา /ออกเดินทาง 
๒๐:๐๐ – ๒๑:๐๐ น. ชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวเมืองพัทยา ณ ถนนคนเดิน - แหลมบาลีฮาย (walking street) 
๒๑:๓๐ น. ถึงโรงแรมท่ีพัก ณ เมืองพัทยา/พักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันท่ี ๔ (วันพุธ) 

เวลา กิจกรรม 
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. สรางเสริมสุขภาพผอนคลาย/ยืดเสนดวย Art Therapy/Fighting*  
๐๗:๓๐ – ๐๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
๐๘:๓๐ น. เช็คเอาทออกจากโรงแรม /ออกเดินทางไปยังบริษัท นงนุช การเดน แอนด รีสอรท จํากัด 
๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. กิจกรรม เรื่องการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการใหบริการ

ดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร และจัดการธุรกิจการจัดแตงสวนสูระดับสากลเพ่ือสะทอน
มุมมองแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ และการปรับประยุกตใชกับการทํางาน ณ บริษัท นงนุช   
การเดน แอนด รีสอรท จํากัด  

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารสวนนงนุช 
- ออกเดินทางไป จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๑๕:๓๐ – ๑๗:๓๐ น. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน
ดวยศาสตรพระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
วิทยากรจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ ปราชญ
ชาวบาน/ผูนําชุมชน ท่ีประสบความสําเร็จจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
การดํารงชีวิต 

๑๗:๓๐ – ๑๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ /
ออกเดินทาง 

๒๑:๓๐ น. ถึงโรงแรมท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
วันท่ี ๕ (วันพฤหัสบดี) 

เวลา กิจกรรม 
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
๐๖:๓๐ – ๐๗:๐๐ น. เดินทางไปยังดานอรัญประเทศจังหวัดสระแกวผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองไทย-กัมพูชา 
๐๗:๐๐ น. เดินทางไปเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๑๐:๐๐ – ๑๑:๓๐ น. การศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีแตกตางของประเทศเพ่ือนบานบริเวณ

พ้ืนท่ีชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)  
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ประเทศกัมพูชา 
๑๓:๐๐ – ๑๕:๓๐ น. การศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีแตกตางของประเทศเพ่ือนบานบริเวณ

พ้ืนท่ีชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครธม ปราสาทตาพรหม และปราสาทบายน)  



๔ 

เวลา กิจกรรม 
๑๕:๓๐ น. เดินทางกลับประเทศไทย 
๑๘:๓๐ น. กลับถึงประเทศไทยผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
๒๐:๓๐ น. กลับเขาท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

 
วันท่ี ๖ (วันศุกร)    

เวลา กิจกรรม 
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. เสริมสรางสุขภาพบริหารรางกายยืดเหยียดจากความเม่ือยลา “รํากระบอง/โยคะ”*   
๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
๐๘:๐๐ น. ออกเดินทางไปเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการคาชายแดน

จังหวัดสระแกว (โรงเกลือ)  
๐๘:๓๐ – ๑๒:๓๐ น. การศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการคาชายแดน

จังหวัดสระแกว (โรงเกลือ)   
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อําเภออรัญประเทศ 
๑๓:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “ขาราชการไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Thailand ๔.๐ และนโยบาย

พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” วิทยากรโดย ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ม.บูรพา 
๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. กิจกรรมสรุปประเด็นการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารวมโครงการ  

วิทยากรโดย ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ม.บูรพา 
๑๘:๓๐ – ๒๑:๓๐ น. กิจกรรมการสรางเครือขายและพันธมิตร “สานใจสูพ่ีนอง” พรอมรับประทานอาหารเย็น  

ในงานเลี้ยงอําลา และปดโครงการ  
๒๑:๓๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

 



๕ 

วันท่ี ๗ (วันเสาร) 
เวลา กิจกรรม 

๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
๐๗:๐๐ – ๑๒:๓๐ น. เดินทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารวางและอาหารกลางวันระหวาง

การเดินทาง 
๑๓:๕๕ – ๑๕:๒๐ น. ออกเดนิทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ เท่ียวบิน WE ๒๖๕ 
๑๕:๒๐ น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ  ๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือประโยชน และความพึงพอใจ
สูงสุดของผูเขารวมโครงการเปนสําคัญ 
              ๒. *กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพยามเชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ข้ึนกับสภาพ
อากาศ และสถานท่ี 
 ๓. การเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ตองใชหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เทานั้น  ซ่ึงตองมีอายุ
ไมนอยกวา ๖ เดือน  นับตั้งแตวันเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา 
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