
 
กำหนดการโครงการ ASEAN Leadership 2018  

วันศุกร์ท่ี 2 – วันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  

 

เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
12.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ  

สถานท่ี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
16.00 น.  ออกเดินทางไปยังอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องพัก 

สถานท่ี: วนาลีรสีอรท์ 
18.00 – 18.15 น. กล่าวต้อนรับผูม้ีเกียรติและผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญุมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 

18.15 - 18.25 น. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
โดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

18.25 – 18.45 น. กล่าวเปิดกิจกรรม 
โดย เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย 

18.45 – 19.00 น. มอบของท่ีระลึกแก่ผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญุมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มอบของท่ีระลึกแก่ผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

19.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงรับรอง 

• การแสดงชุดระบำชากงัราว โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
• การแสดงชุดอาเซียน โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
• การแสดงชุดรำจีน โดยนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

หมายเหตุ: ชุดลำลองสุภาพเรียบร้อย + รองเท้าผ้าใบ 
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เวลา กิจกรรม 
วันเสาร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2561 
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 
08.00 – 09.00 น. นักศึกษาทำภารกิจส่วนตัวและพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
09.00 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ ““Leadership in the Future””  

วิทยากร: เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย 
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 
*แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างบรรยาย เวลา 10.30 น. 

11.00 – 12.30 น.  การบรรยายพิเศษ  
วิทยากร: อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.00 น. กิจกรรม ASEAN Rally Activity  

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 
สถานท่ี: บรเิวณโดยรอบวนาลีรสีอร์ท 

14.00 – 16.00 น. กิจกรรม ASEAN Rally Activity (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 
สถานท่ี: บรเิวณโดยรอบวนาลีรสีอร์ท 

16.00 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 – 18.30 น.  กิจกรรม Workshop การจัด English Camp  

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ และนักศึกษา Staff 
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 

18.30 – 19.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ และนักศึกษา Staff 
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 

19.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดง 

• การแสดงพื้นเมือง โดย นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 
• การแสดงจากแต่ละสถาบันการศึกษา 
• รำวงร่วมกัน 

หมายเหตุ: ชุดลำลองสุภาพเรียบร้อย + รองเท้าผ้าใบ 
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เวลา กิจกรรม 
วันอาทิตยท่ี์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 
08.30 – 09.00 น. ทำภารกิจส่วนตัวและพร้อมกัน ณ ห้องบรรยาย 
09.00 – 10.00 น. การบรรยายหัวข้อ ““How young generation connected in ASEAN”” 

วิทยากร: อาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี  
             อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม และออกเดินทางไปยังน้ำตกคลองลาน 
10.15 – 12.30 น. กิจกรรมทำฝายน้ำ (สามัคคีอาเซียน กลุ่มสัมพันธ์) 

สถานท่ี: ต้นน้ำ น้ำตกคลองลาน 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

สถานท่ี: ที่ทำการอุทยานน้ำตกคลองลาน 
13.30 – 15.30 น. ทัศนศึกษา ณ น้ำตกคลองลาน 
15.30 – 16.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลบัโรงแรม 
16.00 – 17.00 น. เดินทางถึงโรงแรมและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
17.00 – 19.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย (รำไทย) 

ผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก: รศ. ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และนักศึกษา KPRU staff   
19.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น/สรุปผลการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม/นัดหมายกำหนดการวันต่อไป 
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ: ชุดลำลองสุภาพเรียบร้อย + รองเท้าผ้าใบ 
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เวลา กิจกรรม 
วันจันทร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 
08.00 น.  ออกเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยม เพื่อจัด English Camp 

สถานท่ี: โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ 
08.00 – 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp 
09.00 น. คณะผู้เข้าร่วมกจิกรรมเดินทางถึงโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรม English Camp และทำ VDO Presentation  

สถานท่ี: โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.30 น. กิจกรรม English Camp และทำ VDO Presentation (ต่อ) 

สถานท่ี: โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

สถานท่ี: โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ 
13.30 – 14.00 น. กล่าวปิดกิจกรรม/กลา่วแสดงความรู้สึกในการร่วมกิจกรรม English Camp 

มอบของท่ีระลึก/ประเมนิผลกิจกรรม/ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน/เดินทางกลับวนาลีรีสอร์ท  
สถานท่ี: โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ 

14.00 – 14.30 น.  กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน: “Learn and Exchange Culture with a 
local community”  

• การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าลาหู ่บ้านแม่พืช หมู่ที่ 8 

• การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่ามง้ บ้านแม่พืช หมู่ที่ 16 

• การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าลซีอ บ้านแมพ่ืช หมู่ที่ 16 

• การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าเมี่ยน บ้านแม่พืช หมู่ที่ 6 

• การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ที่ 18 

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชนเผ่ากบัผู้นำเยาวชนอาเซียน 
• กล่าวแสดงชุดการแสดงชนเผ่า/มอบของที่ระลกึและถ่ายภาพร่วมกัน 

สถานท่ี: ห้องประชุมวนาลีรสีอร์ท 
14.30 – 14.500 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
14.50 – 15.30 น.  กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน: “Learn and Exchange Culture with a 

local community” (ต่อ) 

• กิจกรรมศึกษาหมูบ่้านวัฒนธรรม บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก หมูท่ี่ 18  
15.30 – 16.30 น. เดินทางกลับท่ีพัก/อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 
16.30 – 18.30  กิจกรรมทำ VDO Presentation การจัดกิจกรรม English Camp ของแต่ละกลุ่ม 
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมนำเสนอ VDO Presentation การจัดกิจกรรม English Camp ของแต่ละกลุ่ม 

(กลุ่มละ 10 นาที) 
20.30 น. เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ: ชุดลำลองสุภาพเรียบร้อย + รองเท้าผ้าใบ 
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เวลา กิจกรรม 
วันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 
06.00 - 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก/check out จากวนาลีรสีอรท์ 
07.00 น. เดินทางออกจากที่พักไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
08.00 น. เดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตรก์ำแพงเพชร 
08.00 – 09.00 น. เย่ียมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
09.00 น. ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
09.15 -09.20 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร//ถ่ายภาพหมูร่ว่มกัน ณ บริเวณบันได คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบภาพถ่าย/ปร้ินท์ใส่ซอง: นายอนุชา พวงผกา  

09.20 – 09.30 น. ชม KPRU VDO Presentation 
09.30 – 11.30 น.  กิจกรรม Workshop: ASEAN Youth in the 21st Century Skill   

วิทยากร: คุณสุดปฐพี เวียงส ี
สถานท่ี: ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
*รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. 

11.30 – 12.00 น. ตัวแทนเยาวชนอาเซยีนกลา่วแสดงความรู้สึกต่อการเขา้ร่วมโครงการ (10 คน คนละ 3 นาที) 
สถานท่ี: ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

12.00 – 12.15 น. ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลผู้นำอาเซยีนดีเด่น รุ่นท่ี 2/มอบรางวัล 
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญุมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
สถานท่ี: ห้องประชุมพิกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

12.15 – 12.25 น. กล่าวปิดโครงการ 
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญุมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
สถานท่ี: ห้องประชุมพิกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

12.25 – 12.40 น. ทำแบบประเมินกจิกรรม 
12.40 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับภูมลิำเนา 
หมายเหตุ: ชุดนักศึกษา  

************************************* 
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


