
 1. หลักสูตร “ตามรอยพอ่”  2. หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค”์ 
 3. หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”  4. หลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริยเ์กษตร” 
 5. หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”  6. หลักสูตร “พอดีพอเพียง” 
 7. หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกจิ พอเพียง”  8. หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 9. หลักสูตร “รู้กอ่นทำ ตามรอยพ่อ”  10. หลักสตูรอบรม/คา่ยการเรยีนรู ้“วิถีพอเพียง” 

ระยะเวลาเรยี นรู้ 2 วัน 1 คืน 
 11. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรยีนรู้ “ต้นกลา้พอเพยีง” 

ระยะเวลาเรียนรู ้3 วัน 2 คืน 
 12. หลักสตูรเกษตรเคล่ือนท่ี “เกษตรพอเพียง” 

 13. หลักสตู รเกษตรเคล่ือนท่ี “เกษตรพ่ึงตนเอง”  
 

 

 

ใบสมัครเข้ารว่มโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้กษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานพิพิธภัณฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

1. ช่ือ(หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา)........................................................................................................................................ 
 ท่ีอยู่ เลขที่...................หมูที่..............ซอย....................................ถนน...................................ตำบล/แขวง..................................... 
อำเภอ/เขต.........................................จังหวดั...........................................ไปรษณีย์.............................................................. 

     โทร...........................................โทรสาร.........................................E-mail............................................................................ 
2. หลักสูตรที่เลือกเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วันเวลาทีเ่ข้าร่วมโครงการ............................................................เวลา.................................................................... 
4. ประเภทผู้เข้าร่วม 

   นักเรียน ระดับอายุ ตั้งแต.่.................จาํ นวน.................. คน ค่าลงทะเบียนคนละ................บาท 
   นักศึกษา ระดับอายุ ตั้งแต.่.................จาํ นวน.................. คน ค่าลงทะเบียนคนละ................บาท 
   ครู/อาจารย ์ ระดับอายุ ตั้งแต.่.................จาํ นวน.................. คน ค่าลงทะเบียนคนละ................บาท 
    อ่ืนๆ................. ระดับอายุ ตั้งแต.่.................จาํ นวน.................. คน ค่าลงทะเบียนคนละ................บาท 

เพศ   ชาย จาํ นวน.................. คน    หญิง จาํ นวน.................. คน 

5. ค่าลงทะเบียน ท้ังหมด.....................................................................................................................บาท 
6. ค่าอาหาร    ชุดละ 35 บาท      ชุดละ 50 บาท  จํานวน...................คน รวมเป็นเงิน..........................บาท 
                       บุฟเฟต์   ชุดละ..............บาท จํานวน....................คน รวมเป็นเงิน..........................บาท 
7. ค่าอาหารว่าง  ชุดละ..............บาท  จํานวน....................คน รวมเป็นเงิน.........................บาท 

8. กรุณาแนบรายละเอียดหลกัสูตร และรายการอาหารที่ท่านเลือก 

9. ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................ตําแหน่ง...................................................... 
โทร....................................................................................E-mail…........................................................ 

 
 

 
  
กรุณาส่งใบสมัคร ก่อน 7 วัน เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

 

ท่ีอยู ่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ พระเจอยู่หัว (องคการมหาชน) 
หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท 02-529-2212-13 , 087-359-7171 , 094-649-2333 โทรสาร  02-529-2214 

  E-mail : saraban@wisdomking.or.th  website : www.wisdomking.or.th 

(......................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 

ผู้สมัคร 
 

mailto:saraban@wisdomking.or.th
http://www.wisdomking.or.th/


รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู ้(สามารถเลือกได้ตามหลกัสูตรที่เข้าร่วม)  
 

1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ  
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรคค์วามคิด  

ระดับชั้นประถมปลาย – ประชาชนทั่วไป ระดับชั้นอนุบาล – ประถมตน้
ทั่วไป  เรื่องของพ่อในบ้านของเรา  เมล็ดสุดท้าย  รากฐานแห่งความม่ันคง บล็อกสร้างจินตนาการ 

 แผ่นดินของเรา  คิดถึงมิลืมเลือน  เชือกเจ้าปัญญา  

 ทรพัย์ดิน สินน้ำ  สืบทอดความดีงาม  แมน้่ำรวมใจ  

 ไผ่รวกกับทานตะวันผูย้โส  อัจฉริยะนวัตกรรม  สื่อสารสรา้งสรรค ์   

 แกล้งดินเปลีย่นดนิให้เป็นทอง  แผ่นเจ้าปัญหา   

3. เลือกเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ภายในอาคาร 

3.1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรกัเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชนั้  1 

 พระราชพิธีในวิถีเกษตร  หลักการทรงงาน  วิถีเกษตรของพ่อ  ภูมิพลังแผ่นดิน 

 กษัตริย เกษตร  ตามรอยพ่อ  นวัตกรรมของพ่อ  สนองพระราชปณิธาน 

3.2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรกัเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชนั้  2 

 วิถีเกษตรลุ่มนำ้  เกษตรถ่ินไทย  เกษตรไทย เกษตรโลก  มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 

 ตลาดเกา่ชาวเกษตร  นวัตกรรมเกษตรฯ  เกษตรอนาคต  น้อมนําคําพ่อสอน 

3.3 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรยพันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3  
 แรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรกัษ์  พันธุกรรมสร้างชีวิต  พันธกุรรมตามนิเวศ  อนุรักษพันธุกรรม...ทำได ้

3.4 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ 4  (อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง) 
 สมดลุ แห่งธรรมชาติ สมดุลแห่งชีวิต  เสียงแห่งธรรมชาติ (ป่ากลางวัน-กลางคืน)  น้อมนำพระราชดำรสัเพื่อธรรมชาติฯ  คืนกลับสูว่ิถีธรรมชาต ิ

3.5 พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6  (อยู่ระหว่างปดิปรับปรุง) 
 “น้ำ” แม่ผู้ให้ชีวิต  โรงภาพยนตร์ 4 มิติ “วิถีแห่งน้ำ”  แม่น้ำ สายเลือดทีห่ล่อเลี้ยงชีวิต  รอยดำเนินทรงเดินไปในแดนชล 

3.6 พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 

 ชีวิตในดิน  โรงภาพยนตร ์4 มิติ “ดนิมีชีวติ ”  คืนชีวิตใหผื้นดิน  นักวิทยาศาสตรด์ินเพ่ือมนุษยธรรม 

4. เลือกเรียนรูพิ้พิธภัณฑก์ลางแจ้ง 

4.1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 เกษตรพอเพียงเมือง         

 บานนวัตกรรมพลังงาน 

 บ้านนวัตกรรมพลงังาน  
 

 

 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค  
 

 

 1 ไร่พอเพียง  
 
 

 บ้านดิน บ้านฟาง  
 

 

 นาโยนกล้า  
 

 

4.2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

 ผักคุณภาพในโรงเรือน  การขยายพันธุ์พืช  ระเบียงสวน  ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 
 แปลงเกษตรทฤษฎีใหมป่ระยุกต ์1 ไร่ มั่งค่ังยั่งยืน 

5. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 การสร้างบา้นดนิ  การปลูกผักคอนโด  การทํานาดว้ยวิธีโยนกลา้และดำนา 
 
 
 
 
 
 

 สารพัดงอก (ไมโครกรีน)  การปลูกผักบนพื้นปูน  การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิน้ชักกล่องพลาสติก 

 การขยายพันธุ์พืช (ควบแน่น)  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 

 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์  การปั้นก้อนอาหารปลา 

 



 

หลักสูตรการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

  
1. หลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ”   

• ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง   เวลา 09.00 - 11.00 น.  หรือ  เวลา 13.00 - 15.00 น.  

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    
   เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา  60  บาท   

   ประชาชน       ราคา  80  บาท  
   
 กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

 1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง  
 2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม  

  3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้  
กำหนดการ  
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
     09.30 น./13.30 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม 
    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง 

   เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้ 
     10.45 น./14.45 น. สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรตามรอยพ่อ” 
     11.00 น./15.00 น.   ปิดหลักสูตร 
 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าห้องประชุม 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

2. หลักสูตรการเรียนรู้ “เกษตรสร้างสรรค์”    

• ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง   เวลา 09.00 - 11.00 น.  หรือ  เวลา 13.00 - 15.00 น.   

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้     
     เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน  ราคา  100 บาท   

      
   
 กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้   

 1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง   
 2. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง   

  3. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักบนพื้นปูน”  
กำหนดการ   
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)  
     09.30 น./13.30 น.  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง  
    เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักบนพื้นปูน”   
    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง   
     10.45 น./14.45 น. สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์” 
     11.00 น./15.00 น.   ปิดหลักสูตร 
  

   
……………………………………………………………………………………………………….  

  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าห้องประชุม 
4. ค่ารถนำชม  
 
 
 
 
 
 
 



 

3. หลักสูตรการเรียนรู้ “วิถีเกษตรของพ่อ”    

• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง  เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ  เวลา 13.00 - 16.00 น.  

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา   ราคา  120  บาท  

   ประชาชน   ราคา  180  บาท 
  
 กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

 1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง  
 2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม  
 3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้  
 4. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้  

กำหนดการ  
09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น.   แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
     09.30 น./13.30 น.  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้ 
    กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม 
    เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้ 
    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง 
     11.45 น./15.45 น. สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรวิถีเกษตรของพ่อ” 
     12.00 น./16.00 น.   ปิดหลักสูตร 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าห้องประชุม 
4. ค่ารถนำชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

4. หลักสูตรการเรียนรู้ “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร”    

• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง    เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ  เวลา 13.00 - 16.00 น.    
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้      

          เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา    ราคา 100 บาท    
          ประชาชน   ราคา 150 บาท   
    
 กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้    
  1. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความม่ันคง”   
  2. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”   
  3. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 4 ฐานการเรียนรู้    
      3.1 ฐานหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
      3.2 ฐานตามรอยพ่อ  
      3.3 ฐานวิถีเกษตรของพ่อ  
      3.4 ฐานน้อมนำคำพ่อสอน    
กำหนดการ  
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 น./13.15 น. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
09.30 น./13.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง”   
                  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 4 ฐานการเรียนรู้    
    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” 

     11.45 น./15.45 น.     สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรสืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร” 
12.00 น./16.00 น.     ปิดหลักสูตร   
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าห้องประชุม 
 



 

5. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “นวัตกรรมของพ่อ”   
• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง   เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 - 16.00 น.  
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    

  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา   ราคา  120  บาท  
  ประชาชน   ราคา  180  บาท  

    
กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  
1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง  
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม  
3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้  
4. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ  

 
กำหนดการ 
09.00 น./13.00 น.   กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น.   แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
     09.30 น./13.30 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม 
    ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง 
    เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐาน
    การเรียนรู้ 

   เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐานฝึกปฏิบัติ 
     11.45 น./15.45 น. สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรนวัตกรรมของพ่อ” 
     12.00 น./16.00 น.   ปิดหลักสูตร 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถนำชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

6. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “พอดีพอเพียง”   
• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง  เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ  เวลา 13.00 - 16.00 น.  
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    

  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา   ราคา  150  บาท  
   ประชาชน            ราคา  200     บาท  
    
        กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

1.  เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง  
2.  เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม  
3.  เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้  
4.  เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้  
5.  เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ  
 
กำหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
      09.30 น./13.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม 
     ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง 
     เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้ 

  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้ 
    เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐานฝึกปฏิบัติ 

      11.45 น./15.45 น.  สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรพอดีพอเพียง” 
      12.00 น./16.00 น.    ปิดหลักสูตร 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถนำชม 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

7. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”   

• ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง       เวลา 09.00 - 15.00 น.    

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา   ราคา  200  บาท   

    ประชาชน   ราคา  250  บาท   
     

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้   
1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง   
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม   
3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้   
4. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้   
5. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ   
กำหนดการ   

     09.00 น. กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้   
          09.15 น. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)   
          09.30 น. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้   
   เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐานฝึกปฏิบัติ   
 12.00 น. รับประทานอาหาร   

     13.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ  
   กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม  

      เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้ 
   ชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง 
 14.45 น.   สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 

     15.00 น.   ปิดหลักสูตร 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
  
   
  
 
 
 

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถนำชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

8. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

• ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง       เวลา 09.00 - 15.00 น. 

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้         
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา   ราคา  250  บาท   
  
      กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี ้

1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง   
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 1 กิจกรรม   
3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู ้
4. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้    
5. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้    
6. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ    

กำหนดการ  
09.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  

     09.15 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)  
     09.30 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 1 กิจกรรม  
   เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้  

  เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ  
 12.00 น.  รับประทานอาหาร  

     13.00 น.  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 1 พิพิธภัณฑ์ 2 ฐานการเรียนรู้  
   เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้  
   ชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ1 เรื่อง 
     14.45 น.    สรุปการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”    
     15.00 น.      ปิดหลักสูตร  

  
    
    
   
   
   
  
  

  
  

  

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถนำชม 
 



 

9. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”  

• ระยะเวลาเรียนรู้ 5 ชั่วโมง       เวลา 09.00 - 15.00 น. 

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้         
  ประชาชน   ราคา  300  บาท   
  
      กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี ้

1. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”  
2. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 
3. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
4. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้ผักคุณภาพในโรงเรือน การขยายพันธุ์พืช  
 และระเบียงสวน 
5. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนและการขยายพันธุ์พืช       
    

กำหนดการ  
09.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  

     09.15 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)  
     09.30 น.  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนรู้ผักคุณภาพในโรงเรือน  
   การขยายพันธุ์พืช และระเบียงสวน 
   เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนและการขยายพันธุ์พืช      
     12.00 น.  รับประทานอาหาร  
     13.00 น.  เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 
   เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
   ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”  
     14.45 น.    สรุปการเรียนรู้ “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”     
     15.00 น.      ปิดหลักสูตร   

  
    
    
   
   
   
  
 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถนำชม 
 



 

10. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”  

• ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน   

• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้   
 ห้องพักปรับอากาศนอนรวม  
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,400 บาท  
  ประชาชน ราคา 1,800 บาท 
 ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน  
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,600 บาท  
  ประชาชน ราคา 2,000 บาท 

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 1 เรื่อง 
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 3 กิจกรรม 
3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานการเรียนรู้ 
4. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู ้
5. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 3 ฐานฝึกปฏิบัติ 
กำหนดการ 

(วันแรก) 
09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 – 09.30 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
09.30 – 12.00 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 3 กิจกรรม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
13.15 – 14.30 น. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้ 
14.30 – 17.00 น. ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3 ฐานฝึกปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. สรุปผลการเรียนรู้  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร  
19.00 – 20.30 น. นำเสนอผลการเรียนรู้  
(วันที่สอง) 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหาร  
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  
09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร  
09.30 – 12.00 น.  ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 1 เรื่อง  

    เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์ๆ  ละ 2 ฐานการเรียนรู้  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร  
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  
13.15 – 14.00 น. สรุปการเรียนรู้ หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้วิถีพอเพียง 
  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณฝ์ึกปฏิบัติ 
3. ค่าคู่มือการเรยีนรู ้
4. ค่าห้องพัก/ห้องประชุม 
5. ค่าอาหาร 4 มื้อ (บุฟเฟ่ต์ อาหาร 3 อย่าง 
ผลไม้หรือของหวาน 1 อย่าง พร้อมน้ำดื่ม) 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7. ค่ารถนำชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

11. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง”  
• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน   
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้   

 ห้องพักปรับอากาศนอนรวม  
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 1,800 บาท  
  ประชาชน ราคา 2,200 บาท 
 ห้องพักปรับอากาศนอน 2 คน  
  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา  ราคา 2,000 บาท  
  ประชาชน ราคา 2,500 บาท 

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
1. เลือกชมภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ 2 เรื่อง 
2. เลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ได้ 4 กิจกรรม 
3. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานการเรียนรู้ 
4. เลือกเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้ 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานการเรียนรู้ 
5. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 4 ฐานฝึกปฏิบัติ 
กำหนดการ 

(วันแรก) 
09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 – 09.30 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
09.30 – 12.00 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 2 กิจกรรม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
13.15 – 15.30 น. ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานฝึกปฏิบัติ 
15.30 – 17.00 น.      เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานฝึกปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. สรุปผลการเรียนรู้  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร 
19.00 – 20.30 น. นำเสนอผลการเรียนรู้ 
(วันที่สอง) 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหาร 
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
09.30 – 12.00 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 2 กิจกรรม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
13.15 – 17.30 น. ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานฝึกปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. สรุปผลการเรียนรู้  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร 
19.00 – 20.30 น. นำเสนอผลการเรียนรู้  

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณฝ์ึกปฏิบัต ิ
3. ค่าคู่มือการเรยีนรู ้
4. ค่าห้องพัก/ห้องประชุม 
5. ค่าอาหาร 7 มื้อ (บุฟเฟ่ต์ อาหาร 3 อย่าง 
ผลไม้หรือของหวาน 1 อย่าง พร้อมน้ำดื่ม) 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7. ค่ารถนำชม  
 



 

(วันที่สาม) 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหาร 
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
09.30 – 12.00 น. ชมภาพยนตร์ 3 มิติ 2 เรื่อง  
                               เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์ๆ ละ 2 ฐานการเรียนรู้ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
13.15 – 14.00 น. สรุปการเรียนรู้ หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ต้นกล้าพอเพียง 

........................................................................... 
  

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

หมายเหตุ : หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

12. หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง”   
• ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง  เวลา 09.00 - 11.00 น. หรือ  เวลา 13.00 - 15.00 น.  
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้    

  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา    ราคา   100   บาท  
   ประชาชน        ราคา   150   บาท  
    
        กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

 1. ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”  
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความม่ันคง”  
 3. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช (ควบแน่น) 
 
กำหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
      09.30 น./13.30 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความม่ันคง” 
     - เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช (ควบแน่น) 
    - ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” 
      10.45 น./14.45 น.  สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรเกษตรพอเพียง” 
      11.00 น./15.00 น.    ปิดหลักสูตร 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

13. หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพึ่งตนเอง”    
• ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง  เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ  เวลา 13.00 - 16.00 น.   
• ค่าลงทะเบียนเรียนรู้     

  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา    ราคา   200   บาท   
   ประชาชน        ราคา   250   บาท   
     
        กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้   

 1. ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส”   
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” 
 3. เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
   บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
 4. เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ 
 
กำหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
      09.30 น./13.30 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” 
     - เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
    พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
    - เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ 
    - ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” 
      11.45 น./15.45 น.  สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรเกษตรพ่ึงตนเอง” 
      12.00 น./16.00 น.    ปิดหลักสูตร 

  
  

……………………………………………………………………………………………………….  
  

  
  
  
  
 
    

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


