
1 
 

กําหนดการ 
โครงการ “คา่ยนิด้าพัฒนาผู้นําสู่อาเซียน ครั้งท่ี 4” 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน และช้ีแจงกิจกรรม ณ ช้ัน 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
08.30 - 12.00 น. เข้าร่วมงาน Open House ณ หอประชุมเฉลมิพระเกียรติ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ช้ัน 2 อาคารนวมนิทราธิราช 
13.00 - 15.30 น. ฟังบรรยายและอบรมตามหัวข้อที่สนใจ  
15.30 - 16.30 น. ช้ีแจ้งกิจกรรมในวันถัดไป  
16.30 - 17.30 น. เดินทางสู่โรงแรมที่พัก The Pantip Hotel 
17.30 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน Reception Party ณ ห้องประชุมช้ัน 6 The Pantip Hotel 
18.00 - 21.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และรับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 08.30 น. ออกเดินทางสู่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ช้ัน 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
09.00 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเงิน การออม การลงทุน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
   พอเพียง” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ช้ัน 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ช้ัน 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 - 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเงิน การออม การลงทุน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
   พอเพียง” (ต่อ) โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
16.00 - 17.00 น.  ช้ีแจงกิจกรรมและการเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา 
17.00 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ช้ัน 2 อาคารนวมินทราธิราช 
18.30 - 19.30 น. เดินทางสู่โรงแรมที่พัก The Pantip Hotel 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสด์ิ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 10.30 น. ออกเดินทางสู่ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสด์ิ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเลิศ
   สวัสด์ิ   
10.45 - 12.00 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงห้องสมุดและสวนหย่อยมบริเวณพ้ืนที่ด้านหน้า 
   ห้องสมุด จัดทาํมุมอาเซียน จดับอร์ดความรู้ ติดต้ังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
   ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเลิศสวัสด์ิ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.45 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ต่อ)  
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
15.00 - 16.30 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ต่อ)  
16.30 - 17.30 น. เดินทางสู่ที่พัก เฟาเท่นทรีรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ + สรุปช่วงบ่าย + กิจกรรมกลุ่ม 
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วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการพฒันาผู้นาํสู่อาเซียน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีาและเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานคร 
07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 11.00 น. ทํากิจกรรมฐาน/กิจกรรมสันทนาการ เน้นเรื่อง Team Building 
11.00 - 12.00 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์จากโรงแรม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. กิจกรรมผจญภัยและฟาร์มทวัร์ (ศูนย์การเรยีนรู้+ฟาร์มแกะ+ฟาร์มกระต่าย) 
15.00 - 16.00 น. แวะเที่ยวชมไร่สุวรรณและรับประทานอาหารว่าง 
16.00 - 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และแวะพักรับประทานอาหารเย็น ณ ครวัวังน้อย 
18.00 - 20.00 น. กลับเข้าที่พัก The Pantip Hotel 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พิธีปิดและมอบใบประกาศนยีบัตร 
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 08.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมสู่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าหอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
09.00 - 11.00 น. สรุปกิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการและการนําไปประยุกต์ใช้ 
11.00 - 12.00 น. เย่ียมชมสถาบัน ห้องสมุดสุขมุ นวพันธ์, พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหารและนักศึกษาที่เข้ารว่มค่าย 
13.00 - 14.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดงาน ณ หอเกียรติยศ 
14.00 - 14.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายและเสร็จสิ้น
   การจัดกิจกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นําสู่อาเซียน  
 
 
หมายเหตุ : กําหนดการดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม 
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกจิกรรมเพื่อสงัคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เบอร์โทรศัพทติ์ดต่อ : 0 2727 3287, 0 2727 3289, 0 2727 3452-3   
เบอร์โทรสาร : 0 2375 4279, 0 2377 7503 
E-mail: camp_nida@hotmail.com 


