
 1. หล  กส  ตร “ตามรอยพอ”  2. หล  กส  ตร “เกษตรสรางสรรค” 

 3. หล  กส  ตร “วิถีเกษตรของพอ”  4. หล  กส  ตร “ส  บทอดพระราชปณ ิธาน กษ ตรยิเกษตร” 

 5. หล  กส  ตร “นว ตกรรมของพอ”  6. หล  กส  ตร “พอด ีพอเพ ียง” 

 7. หล  กส  ตร “ตามรอยพอ กษต   ร ิยเ กษตรเศรษฐกจ ิ พอเพ ียง”  8. หล  กส  ตร “ลดเวลาเรยีน เพ ิ่มเวลาร”   
 9. หล  กส  ตร “ร กอนทํา ตามรอยพอ”  10. หล  กส ตรอบรม/คายการเรยีนร  “วิถีพอเพ ียง” 

ระยะเวลาเรย ี นร  2 ว น 1 ค น 

 11. หล  กส ตรอบรม/คายการเรยีนร  “ตนกลาพอเพยีง” 
ระยะเวลาเร ียนร   3 ว น 2 ค น 

 12. หล  กส ตรเกษตรเคล  ่อนท ี่ “เกษตรพอเพ ียง” 

 13. หล  กสต   รเกษตรเคล  ่อนท ี่ “เกษตรพ  ่งตนเอง”  

 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรเูกษตรเศรษฐกิจพอเพีียง 
สํานักงานพีิพิธภัณฑเกษตรเฉลีิมพระเกีียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยีูหัวี(องคการมหาชน) 

1.ีชี ่อ(หนวยงาน/สถาบีันการศึกษา)........................................................................................................................................ 
 ท ี่อย   เลขท ี่...................หม  ท ี่..............ซอย....................................ถนน...................................ต ําบล/แขวง..................................... 
อ ําเภอ/เขต.........................................จ  งหว ด...........................................ไปรษณ ีย.............................................................. 

     โทร...........................................โทรสาร.........................................E-mail............................................................................ 
2.ีหลักสูตรที่เล อกเรียนร ู
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.ีวีันเวลาทีเ่ขารวมโครงการ............................................................เวลา.................................................................... 
4.ีประเภทผเูขารวม 

   น กเรียน ระด บอายุ ต ้งแต..................จา ํ นวน.................. คน คาลงทะเบียนคนละ................บาท 
   น กศ กษา ระด บอายุ ต ้งแต..................จา ํ นวน.................. คน คาลงทะเบียนคนละ................บาท 
   คร /อาจารย ระด บอายุ ต ้งแต..................จา ํ นวน.................. คน คาลงทะเบียนคนละ................บาท 
    อ  ่นๆ................. ระด บอายุ ต ้งแต..................จา ํ นวน.................. คน คาลงทะเบียนคนละ................บาท 

เพศี  ชาย จา ํ นวน.................. คน    หญิง จา ํ นวน.................. คน 

5.ีคาลงทะเบีียน ท  ้งหมด.....................................................................................................................บาท 
6.ีคาอาหารีี   ชุดละ 35 บาท      ชุดละ 50 บาท  จ ํานวน...................คน รวมเปนเง ิน..........................บาท 
                       บ ุฟเฟต   ชุดละ..............บาท จ ํานวน....................คน รวมเปนเง ิน..........................บาท 
7.ีคาอาหารวาง ีชุดละ..............บาท  จ ํานวน....................คน รวมเปนเง ิน.........................บาท 

8.ีกรุณาแนบรายละเอีียดหลกัสูตรีและรายการอาหารทีี่ทานเลี อก 

9.ีชี ่อผีูประสานงาน...............................................................ต ําแหนง...................................................... 
โทร....................................................................................E-mail…........................................................ 

 
 

 
  
กรุณาสงใบสมัครีกอนี7ีวัน เีพี ่อยี นยีันการเขารวมโครงการ 

 

ทีี่อยีูีสําน กงานพิพิธภ ณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ   พระเจาอย ห ว (องคการมหาชน) 
หม  13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน ่ง อําเภอคลองหลวง จ งหว ดปทุมธาน ี 12120  
โทรศ  พท 02-529-2212-13 , 087-359-7171 , 094-649-2333 โทรสาร  02-529-2214 

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

(......................................................) 
ต ําแหนง........................................................ 

ผ สม  คร 
 

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


รายละเอีียดกีิจกรรมการเรียนรูี(สามารถเล อกไดตามหลกัสูตรที่เขารวม)  
 

1.ีเลี อกชมภาพยนตรี3ีมีิติ  
2. เีลี อกกิจกรรมสรางสรรคความคิด  

ระดับชั้นประถมปลายี–ีประชาชนทั่วไป ระดับชั้นอนุบาลี–ีประถมตน้
ทั่วไป  เร ่องของพอในบานของเรา  เมล ดสุดทาย  รากฐานแหงความม  ่นคง บล อกสร้างจินตนาการ 

 แผนดินของเรา  คิดถ  งมิล มเล  อน  เช  อกเจาปญญา  

 ทร พยดิน สินน้ํา  ส บทอดความดีงาม  แมน ้ารวมใจ  

 ไผรวกก บทานตะว นผ ยโส  อ  จฉริยะนว  ตกรรม  ส ่อสารสรางสรรค ์   

 แกล้งดินเปลี่ยนดนิให้เปน็ทอง  แผนเจาปญหา   

3.ี เลี อกเรียนรพูีิพิธภณัฑภายในอาคาร 

3.1 พ ิพ ิธภ  ณฑในหลวงร กเรา อาคารเฉลิมพระเก ียรต ิฯ 5 ชน  ้  1 

 พระราชพ ิธ ีในว ิถ ีเกษตร  หล  กการทรงงาน  วิถีเกษตรของพอ  ภ  ม ิพล งแผนดิน 

 กษ ตริย เกษตร  ตามรอยพ่อ  นว  ตกรรมของพอ  สนองพระราชปณ ิธาน 

3.2 พ ิพ ิธภ  ณฑในหลวงร กเรา อาคารเฉลิมพระเก ียรต ิฯ 5 ชน  ้  2 

 ว ิถีเกษตรลมุน้ํา  เกษตรถ ิ่นไทย  เกษตรไทย เกษตรโลก  มห ศจรรยทองทงุ 

 ตลาดเกาชาวเกษตร  นว  ตกรรมเกษตรฯ  เกษตรอนาคต  นอมนําค ําพอสอน 

3.3 พ ิพ ิธภ  ณฑมห ศจรรยพ นธกุรรม อาคารเฉลิมพระเกียรต ิฯ 3 

 แรงบ  นดาลใจ...เจาฟาน  กอน ุรก   ษ  พ  นธ ุกรรมสรางช ีวิต  พ  นธ ุกรรมตามนเิวศ  อนุร กษพ  นธ ุกรรม...ท ําได 

3.4 พ ิพ ิธภ  ณฑปาดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 

 สมดล ุ แหงธรรมชาติ สมดลุแหงช ีว ิต  เสียงแหงธรรมชาติ (ป่ากลางว น-กลางค น)  น้อมนําพระราชดาํร สเพ ่อธรรมชาติฯ  ค นกล  บส  ว ิถ ีธรรมชาต ิ

3.5 พ ิพ ิธภ  ณฑว ิถ ีน้ํา อาคารเฉลิมพระเกย ี รติฯ 6 

 “น้ํา” แมผ  ใหช ีวิต  โรงภาพยนตร 4 มิติ “ว ิถ ีแหงน้ํา”  แมน ้ํ สายเล  อดท ี่หลอเลย ี้ งช ีว ิต  รอยด ําเนนิทรงเด ินไปในแดนชล 

3.6 พ ิพ ิธภ  ณฑด ินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 

 ช ีวิตในดนิ  โรงภาพยนตร 4 มิติ “ดนิมีช ีวต ิ ”  ค นช ีวิตใหผ้  นดิน  น  กว ิทยาศาสตรดินเพ  ่อมน ุษยธรรม 

4. เีลี อกเรียนรพูีิพีิธภัณฑกลางแจง 

4.1 พ ิพ ิธภ  ณฑนว ตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพ ียง 

 เกษตรพอเพียงเม อง         

 บานนว ตกรรมพล งงาน 

 บ้านนว ตกรรมพล งงาน  
 

 

 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค  
 

 

 1 ไร่พอเพียง  



 

 บ้านดิน บ้านฟาง  
 

 

 นาโยนกลา้  
 

 

4.2 พ ิพ ิธภ  ณฑเกษตรตามรอยพอ 

 ผ  กคุณภาพในโรงเร  อน  การขยายพ นธ ุพ ช  ระเบียงสวน  ต้นไม้แห่งการเรียนร ้ 
 แปลงเกษตรทฤษฎ ีใหมประยุกต ์1 ไร่ม ่งค ่งย ่งย น 

5. เีลี อกเรียนรฝูกปฏีิบัติการทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพีียง 

 การสรางบานดิน  การปล  กผ  กคอนโด  การทํานาดวยว ิธ ีโยนกลาและดํานา 
 
 
 
 
 
 

 สารพ ดงอก (ไมโครกร ีน)  การปล กผ กบนพ ้นป น  การเลีย้งไสเด อนดินในลิ้นช  กกลองพลาสติก 

 การขยายพ นธ ุพ ช (ควบแน่น)  การทําปุ๋ยหม กชวีภาพ  การปล กผ กคุณภาพในโรงเร อน 

 การเพาะเห ดฟางในตะกรา  การปล กขาวในวงบอซีเมนต  การปั้นก้อนอาหารปลา 

 



 

หลักสูตรการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565  
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (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  
ก าหนดการ  
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น. แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกผักบนพื้นปูน”  
ก าหนดการ   
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

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

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

  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าห้องประชุม 
4. ค่ารถน าชม  
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

ก าหนดการ  
09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

     09.15 น./13.15 น.   แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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. ค่ารถน าชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 ฐานน้อมน าค าพ่อสอน    
ก าหนดการ  
09.00 น./13.00 น. กล่าวต้อนรับ/กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 น./13.15 น. แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ  

 
ก าหนดการ 
09.00 น./13.00 น.   กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 

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

   เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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. ค่ารถน าชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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.  เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ  
 
ก าหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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 
    เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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. ค่ารถน าชม 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ   
ก าหนดการ   

     09.00 น. กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้   
          09.15 น. แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)   
          09.30 น. เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 1 พิพิธภัณฑ์ 3 ฐานการเรียนรู้   
   เรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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. ค่ารถน าชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ    

ก าหนดการ  
09.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  

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

  เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถน าชม 
 



 

9. หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “รู้ก่อนท า 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       
    

ก าหนดการ  
09.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้  

     09.15 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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 “รู้ก่อนท า ตามรอยพ่อ”     
     15.00 น.      ปิดหลักสูตร   

  
    
    
   
   
   
  
 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้  
3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัต ิ
4. ค่าห้องประชุม 
5. ค่ารถน าชม 
 



 

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. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 3 ฐานฝึกปฏิบัติ 
ก าหนดการ 

(วันแรก) 
09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 – 09.30 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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. ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3 ฐานฝึกปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. สรุปผลการเรียนรู้  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร  
19.00 – 20.30 น. น าเสนอผลการเรียนรู้  
(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 พร้อมน้ าดื่ม) 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7. ค่ารถน าชม  
 

หมายเหตุ : หลักสูตร ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เลือกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 4 ฐานฝึกปฏิบัติ 
ก าหนดการ 

(วันแรก) 
09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.15 – 09.30 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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. ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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. น าเสนอผลการเรียนรู้ 
(วันที่สอง) 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหาร 
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงและแบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
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. ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานฝึกปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. สรุปผลการเรียนรู้  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร 
19.00 – 20.30 น. น าเสนอผลการเรียนรู้  

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



 

(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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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) 
 
ก าหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 1 ฐานฝึกปฏิบัติ 
 
ก าหนดการ  

 09.00 น./13.00 น.  กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ 
      09.15 น./13.15 น.  แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model) 
      09.30 น./13.30 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา” 
     - เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
    พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
    - เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 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 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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