
 
ก าหนดการ 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจ าปี 2559 
“กิจกรรมการสร้างแนวกันไฟ ณ มูลนิธิแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย ” 

ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2559 
ณ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี และ มูลนิธิแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย  

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. พร้อมกันที่ ส านักงาน ก.พ. นนทบุรีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
09.00 - 09.30 น. เปิดการสัมมนา และ รับโอวาทจากท่านเลขาธิการ ก.พ./ รองเลขาธิการ ก.พ. 
09.30 - 12.00 น. ฟังบรรยายจาก กรมสุขภาพจิต หัวข้อ การปรับตัวภายใต้สภาวะกดดัน 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ฟังบรรยายจาก กรมสุขภาพจิต หัวข้อ การปรับตัวภายใต้สภาวะกดดัน (ต่อ) 
16.00 น. - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2559  
เวลา กิจกรรม 

06.30 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.30 - 12.30 น. ออกเดินทางจากส านักงาน ก.พ. นนทบุรี ไปยัง มูลนิธิแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย  
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
19.00 - 19.30 น. ถึงแม่ฟ้า หลวง ดอยตุง ลอด์จ จังหวัดเชียงราย  
19.30 - 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.30 น. Check - in ที่พักดอยตุงลอด์จ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559  
เวลา กิจกรรม 

07:00 - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี 
08:00 - 09:00 น. ผู้แทนส านักงาน กพ. กล่าวต้อนรับ นักเรียนทุน กพ. และให้โอวาท 
09:00 - 10:00 น. ฟังการบรรยายในหัวข้อ “หลักการพัฒนาตามต าราแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาขั้นต้นน้ า  

ขั้นกลางน้ า  ขั้นปลายน้ า”  และ ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ณ ห้องออดิทอเรียม 
10:00 - 10:15 น. รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมออดิทอเรียม 
10:15 - 11:00 น. ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ 
11:00 - 12:00 น. ชมแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงาน  

แปรรูปแมคคาเดเมีย 
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวต าหนัก 



 
 

เวลา กิจกรรม 
13:00 - 13:30 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจ าหน่ายงานมือ 
13:30 - 16:00 น. ชมศูนย์ผลิตและจ าหน่ายงานมือและพลังงานทดแทน 
16:00 - 16:30 น. ออกเดินทางไปยังสวนแม่ฟ้าหลวงฯ 
16:30 - 17:30 น. เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงฯ และพระต าหนักดอยตุง 
18:00 - 19:00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวต าหนัก 
19:00 - 21:00 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ประจ าวัน ณ ห้องคลับ 31 
21:00 - 22:30 น.  เข้าท่ีพักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559  
เวลา กิจกรรม 

07:00 - 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี 
08:00 - 09:00 น.  ฟังบรรยายสรุป “เรื่องการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่โครงการฯจากฝ่ายพัฒนาการศึกษา” 
09:00 - 10:00 น.  พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนทุน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
10:00 - 10:15 น.  ออกเดินทางไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี 
10:15 - 11:45 น.  
 

เยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับมัธยมปลาย ที่เน้นการปฏิบัติจริงด้านวิชาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ หลังจบการศึกษาสามารถน าไปต่อยอดได้ ถ้าไม่ได้มีโอกาส  
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี 

11:45 - 12:00 น.  ออกเดินทางไปยังครัวต าหนัก. 
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวต าหนัก 
13:00 - 13:15 น.  ออกเดินทางไปยัง อบต.แม่ฟ้าหลวงฯ 
13:15 - 15:00 น.  
 

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้น าท้องถิ่น ที่ท างานในพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ  
ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง 
* รับประทานอาหารว่าง 

15:00 - 15:15 น.  ออกเดินทางไปท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน 
15:15 - 17:00 น.  ท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน 
17:00 - 18:00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวต าหนัก 
18:00 - 20:00 น.  
 

ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาตามต าราแม่ฟ้าหลวง และโครงการขยาย 
ผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 

20:00 - 22:00 น.  เข้าท่ีพักดอยตุงลอด์จ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559  
เวลา กิจกรรม 

07:30 - 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาลีลาวดี พร้อมเช็คเอ้าท์ 
08:30 - 09:30 น คณะเดินทางกลับ 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
19:30 น. ถึงส านักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ 
 

*ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


