
   
กําหนดการโครงการ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ จังหวัดเชียงราย 

  (MFU1)-- (รุนท่ี ๒)   มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  

(MFU2)-- (รุนท่ี ๓)   มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๑ – ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

(MFU3)-- (รุนท่ี ๘) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑   

(MFU4)-- (รุนท่ี ๑๐) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

(MFU5)-- (รุนท่ี ๑๓) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

(MFU6)-- (รุนท่ี ๑๕) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันท่ี ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ี หนึ่ง  (วันพฤหัสบดี) วันตอนรับสูโครงการ  

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ (บริเวณCounter Check in ของสายการบิน) และทําการ    

Check in สายการบินไทยสมายล เท่ียวบิน WE 270 เพ่ือเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร  

ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ  

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ช้ีแจงรายละเอียดการเดินทางและเตรียมความพรอม (ยินดีท่ีไดรูจัก ทักทายเพ่ือนใหม)                        

ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ  

• โดยวิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง 

๑๐.๒๕ - ๑๑.๕๐ น. เดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ โดย สายการบินไทยสมายล  

เท่ียวบิน WE 270 ไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

๑๑.๕๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ และเดินทางไป

รับประทานอาหารกลางวันและสถานท่ีดําเนินกิจกรรม 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. การช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

 โดยวิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง 

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๑)  : สิทธิประโยชนของขาราชการ 

เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยท้ังสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล

ลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหขาราชการปฏิบัติงาน (จํานวน 

๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)  

• โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ    

๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. รับกุญแจท่ีพักและนําสัมภาระเขาหองพัก 

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินทางไปสถานท่ีดําเนินกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็น 



๒ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๒๐.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑ : การสรางความผอนคลายทางดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ และดานความคิด ใหเกิดความสุขกายและสบายใจดวยวิถีของธรรมชาติ 

• (ลองเรือชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําเจาพระยาหรือสถานท่ีตางๆ ณ  กรุงเทพฯ)  

โดย วิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง 

๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางจาก สถานท่ีดําเนินกิจกรรมไปยังท่ีพัก 

๒๓.๐๐ น. CHECK IN เขาหองพัก 

*** กรุงเทพมหานคร /  การแตงกาย  ชุดสุภาพ *** 

วันท่ี สอง  (วันศุกร) วันเรียนรูท่ีสําคัญและการเดินทางสูภาคเหนือ    

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา และ CHECK OUT 

๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปยังสถานท่ีดําเนินกิจกรรม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๒) การสรางเสริมความรูและทักษะ      

การคิด วิเคราะห และวางแผน เพ่ือการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ(จํานวน ๒ ช่ัวโมง 

๓๐ นาที) ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทาง ไปยังสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิและรับประทานอาหาร

กลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๕ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ ทําการ CHECK IN สายการบินไทย

สมายล เท่ียวบิน WE 134 

๑๕.๐๕ - ๑๖.๒๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล 

เท่ียวบิน WE 134 ไปยังสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย 

๑๖.๒๕ - ๑๗.๐๐ น. ถึงสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงรายรับสัมภาระและเดินทางไปท่ีพัก 

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. นําสัมภาระเขาท่ีพัก 

๑๗.๓๐ - ๑๘.๑๕ น. ชี้แจงรายละเอียดการเขารวมโครงการ /แจกเสื้อ พรอมรับกุญแจหองพัก 

๑๘.๑๕ - ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๒ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเปดมุมมองทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม 

และสรางความภาคภูมิใจในเอกลักษณของประเทศ(หอนาฬิกาและตลาดสินคาไนทบารซาร) 

• โดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 ๒๐.๐๐ น. เขาหองพัก 

**** การแตงกาย เสื้อโปโลท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให 



๓ 

วันท่ี สาม (วันเสาร)  เพ่ือหนาท่ีและการทํางาน   

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๖.๓๐ - ๗.๔๕ น. อาหารเชา  

๗.๔๕-๘.๓๐ น. เดินทางจากท่ีพัก ไปยังหองประชุม หรือสถานท่ีตามความเหมาะสม 

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ชมวีดีทัศน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ วีดีทัศน สํานักงาน ก.พ. 

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ “การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการใน

จังหวัดชายแดนภาคใต"   

โดย  ผูบริหารของสํานักงาน ก.พ. และผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๓ : การสรางเครือขายท่ีจะพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรู

ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 

(กิจกรรมกลุมเพ่ือทําความรูจักและสรางความผูกพัน) 

โดย  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๓) : กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น 

ปญหาและขอเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมทัศนคติเชิงบวกของการเปนขาราชการท่ีดีโดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชน ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน (จํานวน ๒ ช่ัวโมง) 

• กิจกรรมกลุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการทํางานในพ้ืนท่ี 

โดย คณะวิทยากรจาก สํานักงาน ก.พ.              

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๔)  : การทํางานเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐  (จํานวน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

• กิจกรรมและการใหความรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสําหรับการทํางานใน

บริบทการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๑๕ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๔ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพของตนเองท้ังดาน

รางกาย ดานอารมณ ดานจิตใจ และดานความคิด กอใหเกิดความสุขกายและสบายใจ 

• เดินออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (กิจกรรม WALK FOR HEALTH) และชมทัศนียภาพ 

โดย ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๗.๑๕ - ๑๗.๔๕ น. เดินทางกลับท่ีพัก 

๑๗.๔๕ - ๑๘.๓๐ น. อาหารเย็น 

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๕ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเปดมุมมองทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม 

• (การสรางความผอนคลายและบริหารจิตใจ) ณ ถนนคนเดินเชียงราย 

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก 

*** การแตงกาย  เสื้อโปโลท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให กางเกงหรือกระโปรง *** 

 



๔ 

วันท่ี ส่ี (วันอาทิตย)  วันสุขกาย สบายใจ    

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๖.๓๐ - ๗.๔๕ น. อาหารเชา 

๗.๔๕ - ๙.๐๐ น. เดินทางไปดอยตุง  

๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๕) : การพัฒนาประเทศไทยใหสู 

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดวยศาสตรของพระราชา หรือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)  

ในการปฏิบัติงาน  (จํานวน ๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

• ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ – ดอยตุง เพ่ือเรียนรูหลักการทรง

งานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล เพ่ือเปนแนวทาง

ใหผูเขารวมโครงการนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน  ณ ดอยตุง 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. เดินทางจากดอยตุงไปอําเภอแมสาย 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจชายแดน ของอําเภอแมสาย 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๖ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย  ณ อําเภอแมสาย) 

• ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อําเภอแมสาย – จังหวัดทาข้ีเหล็ก 

(สหภาพเมียนมาร)  

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางจากอําเภอแมสาย ไปยังท่ีพัก  

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. อาหารเย็น 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. เขาท่ีพัก 

 ***การแตงกาย  ชุดสุภาพ ***      (หามใสกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด กางเกงรัดรูป เนื่องจากเปนเขตพระราชฐาน) 

วันท่ี หา (วันจันทร)  วันฟาใส ไรสวย   

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๖.๓๐ - ๗.๔๕ น. นําสัมภาระมาไว ณ จุดท่ีกําหนด พรอม Check out และอาหารเชา 

๗.๔๕ - ๘.๓๐ น. เดินทางไปสิงหปารค  

๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๖)  : ศึกษาระบบการบริหารงานแบบ 

Social Enterprise การทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐ 

(จํานวน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 

• ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจากพืชไรเปนแหลงทองเท่ียว  

ณ สิงหปารค (ไรบุญรอด)  

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปวัดรองขุน 



๕ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๗ : เปดมุมมองทางดานศิลปะรวมสมัยกับการพัฒนา

ชุมชนวัดรองขุน และสรางความภาคภูมิใจในเอกลักษณของประเทศ 

• ศึกษาดูงานศิลปะรวมสมัยกับการพัฒนาชุมชน ของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน   

ณ วัดรองขุน 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน  

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไป แหลงเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปาแดด 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๗)  : การเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และความรูท่ีจําเปนตอการ

ปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู KM เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

(จํานวน ๒ ช่ัวโมง)  ณ  บานโปงศรีนคร อําเภอปาแดด หรือท่ีเหมาะสม 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินทางไป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(ครั้งท่ี ๘) : กิจกรรมสรุปการเรียนรู และ

พัฒนา เทคนิคการสังเกต การใชวิทยุส่ือสาร เพ่ือพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรูแบบ

ยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู และเพ่ิมการเรียนรูการใชวิทยุสื่อสารและกิจกรรมการ

สังเกต เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี (กิจกรรมสรุปการเรียนรูและ

ประสบการณ / การเรียนรูการใชวิทยุสื่อสาร / การสังเกต จากการเขารวมโครงการ) 

(จํานวน ๑ ช่ัวโมง)   

• สรุปการเรียนรูของการเขารวมโครงการและการไปศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะ

การสังเกตและการใชวิทยุสื่อสาร ของการเขารวมโครงการ 

๒๐.๐๐ น. รับกุญแจและเขาท่ีพัก 

*** การแตงกาย     ชุดสุภาพ *** 

วันท่ี หก (วันอังคาร)  วันแหงกําลังใจ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๗.๐๐ - ๘.๓๐ น. อาหารเชา  

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. เดินทางจากท่ีพัก ไปยัง สถานท่ีจัดกิจกรรม 

๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๘ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย  

ดานอารมณ ดานจิตใจ และดานความคิด กอใหเกิดความสุขกายสบายใจ ดวยภูมิ

ปญญาไทย (กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสุขภาพเก่ียวกับธาตุเจาเรือน การดูแลและการทํา

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร) ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน  



๖ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๙ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย ให

มีสุขภาพกายดีอยางถูกวิธีกอใหเกิดความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต”  

(กิจกรรมตรวจสุขภาพ) 

• การตรวจสุขภาพเบื้องตน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๐ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย 

ดานอารมณจิตใจ ดานความคิด ใหมีความสุขกายและสบายใจ  รับรูและเขาใจถึงแนว

ทางการจัดการก ับความเครียดจากการทํางานดวยตนเอง (กิจกรรมแพทยทางเลือก) 

• การรักษาสุขภาพ ๔ กิจกรรม ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- นวดแผนโบราณ    - กดจุดรักษาโรค    

- นวดประคบ         - ฝงเข็ม 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๑ : การสราง“สมดุลของชีวิต” ใหกับคนทํางานเกิด

ทักษะการทํางานท่ีดี (Work Skill) และมีทักษะการใชชีวิตท่ีดี (Life Skill) ควบคูกันไป

(การใหความรูเก่ียวกับ OFFICE SYNDROME)  

• เรียนรูการดูแลสุขภาพเก่ียวกับ OFFICE SYNDROME  

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทาง ไปยัง สถานท่ีจัดเลี้ยง 

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๙)   กิจกรรมสรุปการเรียนรู           

เพ่ือพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรูแบบยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู หรือการ

แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการทํางานซ่ึงกันและกัน (กิจกรรมสรุปการ

เรียนรูและประสบการณจากการเขารวมโครงการ) (จํานวน ๑ ช่ัวโมง) 

• สรุปการเรียนรูของการเขารวมโครงการและการไปศึกษาดูงาน 

๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. พิธีมอบใบประกาศ 

๑๘.๔๕ - ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๒ : การสรางเครือขายท่ีจะพัฒนาขาราชการใหมีการ

เรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกัน

และกัน  (กิจกรรม มวนอก มวนใจ สปชต.) 

• กิจกรรมและการแสดงโดยกลุมผูเขารวมโครงการ ณ สถานท่ีตามความเหมาะสม 

๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก 

*** การแตงกาย  ชุดสุภาพ ***  



๗ 

วันท่ี เจ็ด (วันพุธ)  เชียงรายรําลึก  

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๖.๓๐ - ๘.๐๐ น.  เก็บสัมภาระ CHECK OUT จากท่ีพัก และ อาหารเชา 

๘.๐๐ น. ออกเดินทาง ไปยัง สนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย    

๘.๓๐ - ๑๐.๕๐ น. CHECK IN สายการบินสายการบินไทยสมายล เท่ียวบิน WE 131 

๑๐.๕๐ - ๑๒.๑๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย ไปยัง สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ  โดย สายการบินไทยสมายล เท่ียวบิน WE 131 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๕๕ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพ่ือตอเท่ียวบินไปยังสนามบินนานาชาติ

หาดใหญ โดย สายการบินไทยสมายล เท่ียวบิน WE 265  

๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยัง สนามบินนานาชาตหิาดใหญ  

 โดย สายการบินไทยสมายล เท่ียวบิน WE 265 

๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ/นราธิวาส และเดินทางกลับท่ีพักตามอัธยาศัย 

*** การแตงกาย  ชุดสุภาพ *** 

หมายเหตุ  ๑.  อาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

               ๒.  สิ่งท่ีควรเตรียมมาดวย ยาประจําตัว แวนตากันแดด รม 

      ๓.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและสํานักงาน ก.พ. จัดเตรียมหมวกใหกับผูเขารวมโครงการ 

               ๔.  สัมภาระไมควรเกิน ๒๐ กิโลกรัมตอคนและควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน     
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