
ก ำหนดกำร 

#Summer Camp 3.2 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนตำมศำสตร์พระรำชำ ปี 3 ครั้งที่ 2 

ณ โครงกำรพัฒนำแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

อ.ร่องค ำ จ.กำฬสินธุ์ ระหว่ำงวันที่ 10 - 18 มิถุนำยน 2562 

         

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนำยน 2562 

13.00 – 15.00 น. รวมพลขึ้นรถเพ่ือเดินทางเข้าพ้ืนที่ ณ บขส. กาฬสินธุ์ 

15.00 – 15.30 น. ลงทะเบียน ณ ส านักงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

15.30 – 16.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ รับฟังบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาใน 

พ้ืนทีโ่ดย นายสุรจิตร นามน้อย จนท.โครงการปิดทองปิดทองฯ 

16.30 – 16.50 น. รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามสบาย 

16.50 – 17.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น /เข้าที่พัก 

 

วันอังคำร ที่ 11 มิถุนำยน 2562 

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ หน้าส านักงาน 

08.00 – 10.00 น. รับฟัง การบรรยายพ้ืนที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จ.กาฬสินธุ ์

10.00 – 10.10 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.10 – 12.00 น. เรียนรู้ เครื่องมือการส ารวจชุมชน 

    - การส ารวจเศรษฐกิจสังคม 

    - การจัดท าแผนชุมชนและการส ารวจกายภาพ 

    โดย เจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. Workshop ทดสอบการใช้เครื่องมือในชุมชน  

15.00 – 18.00 น. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอแนะการใช้แบบส ารวจเศรษฐกิจสังคม              

ณ ส านักงานโครงการปิดทองฯ 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม) 

20.00 – 21.00 น. ส่งแบบส ารวจเศรษฐกิจสังคม และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ประจ าวัน 

21.00 น. เข้าท่ีพัก 



วันพุธ ที่ 12 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

09.00 -12.00 น.  ตรวจสอบข้อมูล และเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 19.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20.00 – 21.00 น. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

21.00 น.  เข้าท่ีพัก  

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

09.00 -12.00 น.  ตรวจสอบข้อมูล และเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ฐานการเรียนรู้ “แปลงเกษตรปลอดภัย” 

    - กระบวนการผลิตผักปลอดภัย 

- ปลูกแนวกันชน แปลงสาธิต  

15.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น บ้านผู้ใหญ่บ้าน 

20.00 – 21.00 น. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

21.00 น.  เข้าท่ีพัก  

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00 -12.00 น.  ตรวจสอบข้อมูล และเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ฐานการเรียนรู้ “แหล่งรวบรวมผลผลิต” 

- การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร  

- การตัดแต่งผังและการล้างผัก 

- การบรรจุ 



- การจ าหน่าย/การขนส่ง 

- การท าบัญชี 

16.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20.00 – 21.00 น. สรุปการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

21.00 น.  เข้าท่ีพัก 

วันเสำร์ ที่ 15 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00 - 12.00 น. ตรวจสอบข้อมูล และ เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 18.00 น. เรียนรู้ “ฝายการเกษตร” 

    - ฝายชะลอน้ าบริเวณห้วยอังคะ 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 21.00 น. สรุปการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

21.00 น.  เข้าท่ีพักHome Stay 

วันอำทิตย์ ที่ 16 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

09.00 -12.00 น.  ตรวจสอบข้อมูล และเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 19.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20.00 – 21.00 น. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

21.00 น.  เข้าท่ีพัก  

 

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนำยน 2562 

06.00 – 08.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม (ต่อ) 

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 



09.00 - 12.00 น. ตรวจสอบข้อมูลและ เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. เรียนรู้ “การด านา” 

17.00 – 18.00 น. สรุปการเรียนรู้ 

18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหาร /กิจกรรม Party Night 

21.00 น.  เข้าท่ีพัก  

วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน 2562 

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00 – 09.00 น. เก็บสัมภาระ รวมกัน ณ ส านักงานโครงการปิดทองฯ 

09.00 – 11.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

11.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์/พิธีมอบเกียรติบัตร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.  เดินทางกลับ 

 

         

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


