กำหนดกำร
โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำนพระรำชดำริ รุ่นที่ 5
ณ ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ โครงกำรใช้ควำมเย็นและก๊ำซคำบอนไดออกไซด์ในกำรวิจัย
ไม้เมืองหนำวตำมโครงกำรในพระรำชดำริ จังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม
วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดชลบุรี
ระหว่ำงวันที่ 3 - 5 ตุลำคม 2561 (3 วัน 2 คืน)
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
วันที่ 3 ตุลำคม 2561
เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากสานักงาน กปร. ไปยัง จ.ระยอง
เวลา 10.00 น. คณะอาจารย์เดินทางถึง โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 3
- แนะนาทีมผู้ดูแลพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
เวลา 10.30 น. พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดาริ รุ่นที่ 5
- นางพิชญดา หัศภาค ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ สานักงาน กปร. กล่าวรายงาน
- นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน กล่าวเปิดโครงการ
เวลา 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “สานักงาน กปร. กับการสนองพระราชดาริ”
โดย นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักงาน กปร.
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ป.แกงป่า
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปยังบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
เวลา 13.30 น. ฟังบรรยายสรุปการความเป็นมาโครงการฯ
เวลา 14.00 น. แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานจานวน 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน (สลับกลุ่ม)
กลุ่ม 1 ชมการสาธิตคุณสมบัติของก๊าซ LNG
กลุ่ม 2 ชมนิทรรศการผลิตก๊าซ LNG
เวลา 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 น. เดินทางไปสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง
เยี่ยมชมการดาเนินโครงการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว
ตามโครงการในพระราชดาริ นวัตกรรมด้านการเกษตร
แบ่งกลุ่มจานวน 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน (สลับกลุ่ม)
กลุ่ม 1 ชมการปลูกสตอเบอรี่ด้วยระบบความเย็น
กลุ่ม 2 ชมการปลูกดอกไม้เมืองหนาว
เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง
เวลา 18.00 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 18.30 น. การบรรยาย “การดาเนินงานสนองพระราชดาริในพื้นทีภ่ าคกลาง” โดย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 ห้องประชุมสร้อยเพชร 3
เวลา 19.15 น. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ โดย อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช
เวลา 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 4 ตุลำคม 2561
เวลา 06.30 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เวลา 08.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียนภาคทฤษฎี สร้างสื่อสืบสานพระราชดาริ โดย คุณปรีชาวุฒิ นิรมร
เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดาเนินโครงการฯ
เวลา 09.30 น. เดินทางไปบ้านเกษตรกรตัวอย่างตามพระราชดาริ
เวลา 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง (บ้านเกษตรกร)
เวลา 11.30 น. เดินทางกลับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จานวน 4 ฐาน
ฐำนที่ 1 พืชสวน (เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ)
ภาคทฤษฎี เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การทาน้าส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐำนที่ 2 กำรเลี้ยงสัตว์แบบบูรณำกำรตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคทฤษฎี เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์รูปแบบต่างๆ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ผลิตอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน
ฐำนที่ 3 เกษตรทฤษฏีใหม่
ภาคทฤษฎี การทาเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การผลิตเชื้อชีวพันธุ์ (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย)
ฐำนที่ 4 กำรศึกษำชีววิทยำสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำชำยฝั่ง/สัตว์น้ำทะเล
ภาคทฤษฎี เรียนรู้การทาประมงน้าจืด
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การแปลงเพศปลานิล
เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง (snack box)
เวลา 15.30 น. เดินทางกลับที่โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง
เวลา 16.30 น. ผลิตผลงานของแต่ละกลุ่ม
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมประจาวันและนาเสนอผลงาน สร้างสื่อสืบสานพระราชดาริ โดย คุณปรีชาวุฒิ นิรมร
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 ตุลำคม 2561
เวลา 06.30 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ชลบุรี
เวลา 09.30 น. ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาตามแนวพระราชดาริโดยใช้หลัก “บวร” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เวลา 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 น. พิธีปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดาริ ” รุ่นที่ 5
- พิธีมอบใบเกียรติบัตร
- ตัวแทนอาจารย์กล่าวขอบคุณ
- ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ
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เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 17.30 น.

- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ถ่ายภาพร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมสถาปั ต ยกรรม วั ด ญาณสั ง วรารามวรมหาวิ ห าร ในพระบรมราชู ป ถั ม ป์ สร้ า งขึ้ น ในสมั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ออกเดินทางจาก วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี กลับภูมิลาเนา/สานักงาน กปร.
ถึงสานักงาน กปร. โดยสวัสดิภาพ

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
...............................................................................................................................................................

