
กําหนดการโครงการ   อบรมเยาวชนแกนนําการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

วันแรก 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. ชมวิดิทัศน...แนะนํามหาวิทยาลัยขอนแกน 
09.10 – 09.30 น. พิธีเปดการฝกอบรม 

กลาวตอนรับ  โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนักศกึษาฯ 
กลาวรายงาน  โดย...  
กลาวเปดการอบรม โดย... ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 2 

09.30 – 10.30 น. ยาเสพติด...  กบัการปองกัน... ควรเรียนรูใหเทาทัน มหันตภัยราย 
   โดย... ศตส.จ.เลย 

10.30 –  10.45 น. พักรับประทาน โอวัลติน และขนม 
10.45 – 12.00 น. การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีพ 

   โดย... รศ.อํานวย  คําต้ือ  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การเล้ียงปลาดกุ (ปลาดุกกระชัง, ปลาดุกบอดิน, ปลาดุกบอปูน)  

   โดย... ผศ.คณิต  ชูคันหอม  ภาควิชาอายุรศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
14.00 – 15.00 น. การเล้ียงกบแบบตางๆ (กบคอนโด, กบกระชัง, กบบอดิน, กบบอปูน) 

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนกัศึกษา  มข. 
 รับประทาน โอวัลติน และขนม (รับในหองอบรม) 

15.00 – 16.00 น. การเล้ียงหมูหลุมดินชีวภาพ  หมูบังเกอร  หมูกลางแจง  และ การเล้ียงแพะแกะ 
   โดย... คุณพณิซอ  กรมรัตนาพร  นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ  สถานีฟารมฯ มข. 

16.00 – 17.00 น. การเล้ียงโคเนือ้... และ การเล้ียงไก 
   โดย... คุณวสันต  จันทรสนิท  นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ  สถานีฟารมฯ มข. 

17.00 – 19.00 น. กิจกรรมกฬีาสัมพันธ  
   โดย... ผศ.ดลชัย  ศรีสําราญ และคณะ   จาก ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
             ชาญชัย  สุวรรณยุ / อํานาจ  โยธี   นักกฬีาจากสถานีฟารมฯ 

19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00 – 22.00 น. กิจกรรมสันทนาการเสริมความรู เร่ือง เยาวชนกับยาเสพติด 

   โดย... ทีมตํารวจชุมชนสัมพันธสถานีตํารวจหนองหญาปลอง  วังสะพุง  เลย 
22.00 น. เขาหองพักคางคืนท่ีสถานีฟารมฯ 



วันศุกรที่  สอง 
 

เวลา รายการกิจกรรม 
05.30 – 07.00 น. วิ่งออกกําลังกายรอบสถานีฟารมฯ แวะชมการเล้ียงสัตวตามวิถีธรรมชาติ 

(แพะ-แกะ, หมูปูน, หมูหลุม, หมูบังเกอร, หมูกลางแจง, กบคอนโด, กบกระชัง, กบบอ
ดิน, กบบอปูน, ปลาดุกบอดนิ, ปลาดุกกระชัง) 
   โดย... ชาญชัย  สุวรรณยุ / สุพรรณ  แข็งขันธ / อะโนนชัย  สาริยา / อํานาจ  โยธี   

07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา  
( โอวัลติน  ขาวผัด  และขาวตม) 

08.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ท่ีเทศบาลตําบลนาออ  อําเภอเมือง  จังหวดัเลย 
   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ / คุณพิณซอ  กรมรัตนาพร 

10.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมการเพาะพันธุปลาท่ีสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ / คุณพิณซอ  กรมรัตนาพร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
(อาหารประเภทปลา จากกลุมแมบานของสถานีประมงฯ) 

13.00 – 14.45 น. เดินทางกลับสถานีฟารมฝกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

14.45 – 15.00 น. รับประทาน โอวัลติน และขนม 
15.00 – 16.30 น. ฟงพระธรรมเทศนา ตั้งปณธิานทําความด ี

   โดย...พระคุณเจาจากมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเลย 
16.30 – 18.30 น. เลนกีฬา   ออกกําลังกาย   

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ / ชาญชัย  สุวรรณยุ / อํานาจ  โยธี 
18.30 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

พรอมชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียน(เยาวชนแกนนํา) ท่ีเขารับการอบรม 

22.00 น. เขาหองพักคางคืนท่ีสถานีฟารมฯ 
 

 
 
 
 
 



 

วันที่  สาม 
 

เวลา รายการกิจกรรม 
04.30 – 07.30 น. เยี่ยมชมการรีดนมของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมของสหกรณโคนมเอราวณั 

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ / คุณพิณซอ  กรมรัตนาพร 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา  

   (โอวัลติน  นมสดส่ังตรงจากฟารม และขาวผัด ) 
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสายสัมพันธเยาวชนแกนนํา... ทําอะไร... หลังการฝกอบรม 

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ และคณะ 
10.00 – 10.30 น. สรุปและประเมินผลการฝกอบรม 

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ และคณะ 
10.30 – 12.00 น. พิธีมอบใบประกาศนยีบัตร / พิธีปด 

   โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ และคณาจารยเกียรติคุณ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 


