เอกสารแนบ ๔

กําหนดการ
“โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU1)-- (รุนที่ ๑) มหาวิทยาลัยขอนแกน: วันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
(KKU2)-- (รุนที่ ๔) มหาวิทยาลัยขอนแกน: วันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(KKU3)-- (รุนที่ ๗) มหาวิทยาลัยขอนแกน: วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(KKU4)-- (รุนที่ ๑๑) มหาวิทยาลัยขอนแกน: วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
(KKU5)-- (รุนที่ ๑๔) มหาวิทยาลัยขอนแกน: วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑ : วันเสาร
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๑๐.๒๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐

กิจกรรม
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และ Check-inณ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ
เดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ไปยัง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังโรงแรมพาลาสโซ
รับประทานอาหารกลางวัน
ฟงบรรยาย “สิทธิประโยชนของขาราชการ : เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน”
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง) โดย สํานักงาน ก.พ.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจบนสายน้ําเจาพระยา
๒๑.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒ : วันอาทิตย
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยัง ทาอากาศยานขอนแกน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมวิเคราะหทัศนคติและสรางความสัมพันธ
โดย อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปดโครงการ โดย ผูบริหารของสํานักงาน ก.พ.
ประธานในพิธี
๑๓.๓๐.–.๑๔.๓๐ น.
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวตอนรับ
กิจกรรม การทํางานเปนทีม และการทํางานในภาวะบีบคั้น
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
โดย อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรม สรุปการเรียนรูการทํางานเปนทีม
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
โดย อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

๒
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม การสรางทัศนคติเชิงบวกของการเปนขาราชการที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชนของ
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ประเทศ โดย สํานักงาน ก.พ.
๒๑.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ จังหวัดขอนแกน
วันที่ ๓ : วันจันทร
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางสูเสนทางสายประวัติศาสตรน้ําหนาว-เขาคอ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
การประยุกตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สูชีวิตขาราชการ ในยุค Thailand ๔.๐ ณ อ.เขาคอ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปยังที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมขาราชการประสานใจสัมพันธสรางสรรคคุณภาพชีวิต ณ อ.เขาคอ
๒๑.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ รร.เดอร อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท เพชรบูรณ
วันที่ ๔ : วันอังคาร
เวลา
กิจกรรม
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. เพียงลืมตาตื่น อายุยืนหมื่นป สัมผัสไอหมอก ณ เขาคอ
ศึกษาดูงานดานสถาปตยกรรม และจิตรกรรมไทย จากเครื่องลายเบญจรงค
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ณ เจดียผาซอนแกว
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จิตแจมใสกายเบิกบาน ดวยวิถีธรรมชาติ ณ สวนดอกไม Blue Sky เขาคอ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สรุปการเรียนรู ตามรอยพระยุคลบาทในการปฏิบัติราชการ (จากวีดีทัศน)
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางสูจังหวัดขอนแกน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดขอนแกน
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมสรางความผูกพันสรางสรรคกิจกรรมชุมชน ณ Ton Tann Night Market
๒๐.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแกน
วันที่ ๕ : วันพุธ
เวลา

กิจกรรม
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสองฝงโขงสูประชาคม
๐๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
อาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางสูจังหวัดอุดรธานี

๓
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงาน การเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานและการสรางจิตสํานึกในการ
ใหบริการ ณ ชุมชนบานนาขา ต.นาขา อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เดินทางสูจังหวัดขอนแกน
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสรางความผูกพันสรางสรรคเครือขาย ใต-อีสาน ณ รานแซบนัวครัวอีสาน
๒๑.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ จังหวัดขอนแกน
วันที่ ๖ : วันพฤหัสบดี
เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม
ศึกษาดูงาน องคความรูดานพลังงานทดแทนและศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมมัดผามัดใจ ชาวใตสรางสรรค
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รับประทานอาหารกลางวัน
นวดวิถีไทย เสริมแรงใจและสรางแรงกาย ประคบสมุนไพรภูมิปญญาไทยเพื่อพลัง
สุขภาพ
สุขภาพดีวิถีไทยดวยกายภาพบําบัด กิจกรรมตรวจรางกายพื้นฐาน และทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรม ถักทอเครือขาย สรางสายใยความผูกพัน
พักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแกน

วันที่ ๗ : วันเสาร (วันเดินทางกลับ)
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับ
จากทาอากาศยานขอนแกน – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
และจากทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ
หมายเหตุ : ๑.กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ชวงบาย เวลา ๑๔.๓๐ น.

