สำหรับผู้เข้ ำอบรม

กาหนดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง”
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เวลา

Unit

กิจกรรม

รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ และ รุ่นที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๗.๔๐ น.
๑๗.๔๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๔๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

๑
๒
๓

๔
๕

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าฝึกอบรม “ผู้อานวยการโรงเรียนพอเพียง”
พิธีเปิดและกล่าวทักทาย โดยผู้อานวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
“การเงินพอเพียง” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
หลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง” โดย ผู้ประสานงานภาค
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางไปโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
“เรียนรู้ก่อนดูโขน” ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
โดยอาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
ชมการแสดงโขน “ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)”
ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

รุ่นที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ และ รุ่นที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

๖

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.
๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๗

๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น.
๑๓.๒๐ – ๑๕.๒๐ น.
๘

“พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์”
บรรยายโดยอาจารย์ไกรฤกษ์ นานา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
ออกเดินทางไปพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(แจกอาหารว่างในรถ)
ถ่ายรูปหมู่
ศึกษาดูงาน “พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม”
พาชมโดยมัคคุเทศก์จากเจ้าหน้าที่สานักงานพระราชวัง
ออกเดินทางไปร้านอาหาร Sky High
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Sky High
ออกเดินเท้าไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”
ภายในประกอบด้วย ๒ เส้นทางสาหรับการเข้าชม เส้นทางละ ๒ ชั่วโมง (เลือก ๑ เส้นทาง)
เส้นทางที่ ๑ บอกเล่าเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยเรียงร้อยเรื่องราว
ต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยผ่านห้องจัดแสดงทัง้ ๗ ห้อง ทีม่ ีเนื้อหาสอดคล้องกัน ด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย

เวลา

๑๕.๒๐ - ๑๕.๕๐ น.
๑๕.๕๐ – ๑๖.๕๐ น.
๑๖.๕๐ – ๑๗.๒๐ น.
๑๗.๒๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

Unit

กิจกรรม

เส้นทางที่ ๒ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน ทาให้ผู้ชมตระหนักถึงความละเมียดละไมในการดาเนินชีวิต
ของชาวไทยในอดีต และร่วมซาบซึ้งถึงความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นเป็นคนไทยโดยรวบรวม
และนาเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จกั รีทั้ง ๙ รัชกาล
ออกเดินทางไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (แจกอาหารว่างในรถ)
ถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ถ้าศิลาใต้ฐาน
๙
พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานประจาโบสถ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ออกเดินทางกลับโรงแรมตรัง
๑๐ กิจกรรมตลาดนัดรัตนโกสินทร์พอเพียง (ทาชิ้นงาน)
๑๑ กิจกรรมตลาดนัดรัตนโกสินทร์พอเพียง (การนาเสนอ)

รุ่นที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๗ และ รุ่นที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๒ ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม โดย ทีมงานศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
๑๓ กิจกรรม RCA ของผู้เข้าอบรม ดาเนินการโดย ผู้ประสานงานภาค
๑๔ พิธีปิด และ มอบเกียรติบัตร/ วุฒิบัตร

หมายเหตุ ๑. อาหารเช้า ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. /อาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
๒. อาหารว่างเช้า ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. /อาหารว่างบ่าย ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๓. กาหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

